
Volt vaiaha a hazai oktatasi rend
szerben, az oktatasi form^k kozt

eyy olyan, amely minden masnal
nepszerubb volt, s amely a diakok
6ntev6kenysegere 6pult. Ugy
hivt^k ezt az oktatasi format,
hogy onkepzokor. Diakok szb-

vetkeztek nemi tan^ri irdnyitassai

arra, hogy sajat tuddsukat ne
csak az iskola szukre szabott
keretei kozt gyarapitsak, hanem
az azonos tema ir^nt erdeklodok
osszefogtak es szabadidejiikbol

aldozva ugy igyekeztek uj isme
retekre szert tenni. hogy az
onkepzokor tagjai vallaltak

kutatast. eload^st egy-egy tema
ban. A kor valdban korbejart,

aki ma eldadott, az holnap haliga

toja volt diaktarsanak. Ndpszeru
volt ez a forma, mert a diakok
sokkal ink^bb magukenak ereztek
az onkepzokbrt, mint b^rmilyen
mas formajat az oktat^snak.
Az onkepzokor ^lesztojeve v^lt

a normal tanrend szerinti oktat^snak is. hiszen a diakok. akik

az egyik napon az onkepzokdrben magas szlnvonalii eloadast

hallgattak taisuktol, s a tananyagon feliili ismeretekre tettek

szert. masnap nem viseltek el az unalmas. csak az eloirt tan-

anyaghoz ragaszkod6 iskolai 6r6kat sem. Megkoveteltek"
tan^raiktcl, hog/ valoban szinvonalas or^kat tartsanak, s

plusz ismereteUet is vigyenek 6raikba. Ez az 6nk6pz6k6r6sdi
egy idoben osszeferhetetlen lett a magyar oktatasi rendszer

szigoru torv^ny szabta kereteivel. tanmenet^vel. Az 6nk6pzo-
korok - tisztelet a nehany kiveteles pedagogusegyeniseg
ir^nyi'totta kiv6telnek - az iskol^kbbl eltuntek. tvekkel kesobb
azut^n megprbbaltak poraibol foleleszteni. vajmi keves siker-

rel. A szukre szabott iskolai keretek nem engedt6k a folelesz-

test. Az dnkepzokorok mindm^ig veget^ltak csupan. T6rt6nt
azonban. hogy megjelentek a vil^gban a szem6lyi szamitd-
gepek. Tortent azonban, hogy a magyar oktatasiigy illetekesei

folismert^k, hogy a szemeiyi sz^mitbgep olyasvalami. amit
be kellene vinni a kozepiskolakba, s majd egy kicsit kesobb
tal^n m6g az ^Italanosba is. A k6z6piskolak szamitogepesitese
gyorsabban megoldodott. mint arra barki is sz^mitott volna.

Olyannyira. hogy maguk a pedagogusok sem akartak elhinni.

nekik valoban fol kell keszulni. a kovetkezo evtol oktatni kell

legaldbbis a diakok kicsiny csoportjainak a szamitogep hasz-

nalat^t, programozasat. Tortent azut^n, hogy a sz^mitogepek
valoban megjelentek az iskolakban. I^s mi tortent? A diakok
az elso lep^seket megtettek tanari iranyitassal. azut^n leven

fogekonyabbak. leven tobb szabadidejiik. egykettore tiil-

szarnyaltak tan^raikat. Az iskolakban mukodo szamitastech-
nikai korokben lassan ^Italanossa valt. hogy a korok vezetoi.

iranyitoi maguk is diakok
a pedagogusok legfeljebb nemi
felijgyeletet gyakoroinak folot

tiik. mintegy adminisztralj^k
mukodesuket. S ha jobban be-

legondolunk. ez azt jelenti, hogy
a szemeiyi sz^mitogepek

uriigyen kozepiskol^inkban
folfedeztek az onkepzokoroket.
A diakok ma m^r olyan modon
tartjak kezukben sajat szami-

tastechnika-oktatasukat. hogy
nem is lehetne kivenni a ke-

zukbol. Az okos tanarok nem is

probalkoznak ezzel. Ink^bb
a tanul^s modjara figyelnek.

arra, hogy ne csak a legjobb
4-5 diak juthasson gepidohoz,

hogy a kezdok is haladjanak
elore.

Az okos tanarok nem
visszaszoritani akarjak a diakok
bnkepzesi torekveseit. hanem
ink^bb folhasznaini hathatos

gyarapodasukra.
Nemreg diakokkal beszelgettiink a sz^mitastechnika okta-

tasarol. A jelenlevok tobbsege olvasoja a BIT-LET-nek is.

a Mikromagazinnak is. A sracok kajan vigyorral nyugtaztak

a lapunkban s laptarsunkban megjeleno oktatdst segito anya-

gokat. oktatasi terveket, koncepci6csk6kat. Kaj^n vigyorral

kozblt^k. hogy szerintuk ..ugy" pedig nem lehet sz6mit^s-

technikat oktatni. Nem allitom. hogy zsenialis. vilagmegv^ltd

btleteket. elkepzeleseket soroltak a megold^sra. de egy teny:

nem mondtak nagyobb balgasagokat. mint amiket szakeTibe-

rek sz^j^bbl is hallani olykor. ^n biztattam bket. hogy irjak

meg a BIT-LET szam^ra. hogy szerintuk hpgyan kell szamit^s-

technik^t oktatni. Sajnos az ig^rt kezirat m6g nem erkezett

meg. en azonban elgondolkodtam valamin. Mi lenne. ha az

oktatasiigy illetekesei tudom^sul vennek ezt a szerintem na-

gyon is elonybs helyzetet. Tudomasul vennek. hogy a diakok

szamitastechnika-oktatasa elsosorban a diakok kez6ben van.

s a pedagogusok szdm^ra szervezett oktatasi tovabbkepz6-
sek, tapasztalatcserek mellett rendszeresse tennek az bn-

kepzokbrbk diakvezetoi szamira is az effele tapasztalat-

csereket. Sot mi tbbb. mi lenne. ha a legjobb diakkbrbk veze-

toibol alakitott csapattal valoban megiratnak azt az oktatasi

segedletet. amelyben diakok adhatnanak tanacsot diakoknak

arrbl. hogy hogyan erdemes tanulni. hogyan erdemes egy
bnkepzokbr munkaj^t szervezni, iranyltani.

Kedves bnkepzokbri vezetok es tagok ! Addig is. amig az

oktatasiigy e kerdesben nem egyenjogusitja Onbket. szives-

kedjenek a BIT-LET has^bjait igenybe venni. s megirni. hogyan
tanitanak Onbk. Mit tartanak jbnak s mit rossznak. Varja

valamennyiiik jelentkezeset a szerkeszto : Angyaiosi Laszlo

BELULRdL

HIroldal - amelyben egy kiemelked6 grafikai k6pess6gekkel rendelkez(5 g6pet is bemutatunk

VaNatd - egy ujabb bosszus hoz2^sz6l^s a prim6hoz 6s egy m^sik bosszus hozz6sz6l^s n^^mi programkieg6szi't6ssel a VC 20-ho2

^radmSnyhirdetSs - HT-nyerfi p^ly^zatunk gyfiztese a gybngybsi Berze Nagy J^nos Gimn^zium szakkbre

Hogyan csin^Uunk mandt? - programaj^nlat a C 64-hez

M6g mindig a mandk
Hogy mi a man6? - ezt is megtudhatj^k. ha elolvass^k a cikket 6s a programot. amely eddig tart /

Milyen a QL? - egy r6gi BIT-LET-t^rsunk besz^mol csodag^pe tud^s^r6l. az eddig megszerzett tapasztalatokrbl •

Nylit t6r - sz6t k6rt egy k6z6piskolai tan^r. s bbstbrg6se a Chip-kel(5d6s cimen decemberben megjelentetett

vez6rcikkunkh6z kapcsol6dik

FelMvSs - szoftverotlet cfmmel uj rovatot akarunk indftani, legyenek szerz(5ink!

Posta - nem sok leveiet kaptunk. de azt kozoljuk

Sorvexetff - ism6t g6pi k6d. most m^r a sorozat utols6 adagjaib6l

Micoior-nyerff - a HT-hez val6 szfnes. nagyfelbont^su grafik^t tudb k6szul6k az ujabb szakkbri p6ly6zat nyerem^nye!

SZlMlTASTECMNIKAl MEUEKIET- APRlllS



Japan ismet bizonyi'tja. hogy k6pes minden-

kit megel(5zni az elektronik^ban. Hamarosan
megkezdik a kereskedelmi forgalmaz^s^t a

vil^g leggyorsabb 6s legnagyobb mem6ria-

kapacit^su sz^mi't6g6p6nek. Az uj jap^n

szuper sz^mft6g6p 130 mi\\\6 utasft^st tud

v6grehajtani m^sodpercenk^nt, membri^ja

pedig 256 megabyte-os. Ezzel a teljesitm^ny-

nyel csup^n egy k6szul(5f6lben Iev6 amerikai

sz5mit6g6p hasonl(that6 ossze, de ennek a

jellemz6 k6t adata megkozelft6en csup^n
fele a jap^nok g6p6nek.

"*

vannak. L6tezik m6g itt kommunik^cibs
szoftver. eml6keztet(5ket rogzftfi 6s ci'm-

t^rat kezel6 program is.

Az LCD 32 kbyte m6relu RAM merribri^ja

teljes m6ret6ben adatok 6s adat^llom^nyok

sz^m^ra ^11 rendelkez6sre. Az LCD-hez csa-

tolhat6 minden Commodore 64-hez I6tez(5

perif6ria. A Commodore LCD-t 600 doll^rn^l

olcs6bban fogj^k forgalmazni.

adatok bevitel6re. illetve a keperny6n meg-
jelen6 adatok kiv^laszt^s^ra a billentyuzet

haszn^lata n6lkul. El(5dei: a f6nyceruza. a

kurzor-mozgat6 gombok 6s kul6nf6le egerek

a Koala Padhoz k6pest dr^g^k voltak. hiszen

ennek az u] term6knek az ^ra mindossze 125

dollar. M6rete 15x20 cm. amelyen belul az

6rint6s6rz6keny terulet 27.4 n6gyzetcenti-

m6ter. Csatolhat6 az Apple, az Atari 6s az

IBM PC sz^mit6g6pekhe7.

Az 6rint6s6rz6keny terOletet ujjheggyel vagy

ceruzav6ggel lenyomva a k6pernv6n a kur-

zort mozgathatjuk. K6t program szolg^lja ki

az 6rint(5t^bl^t: a Micro Illustrator segits6ge-

vel rajzolhatunk. majd a rajzokat t^rolhatjuk

6s visszahi'vhatjuk. Az Instant Programmer's

Guide olyan programr6szeket jelent. amelye-

ket a felhaszn6l6 saj^t BASIC programj^ba

illeszthet.

A nagy sz6mft6k6zpontok r6mei a patk^nyok.

Ugyanis a sz^mft6g6pek t^pegys6geib(5l ki-

sug6rz6 ultrahangzajok vonzz6k ezeket a

r5gcs^l6kat. mivel ugy 6rz6keiik, mintha m^s
patkcinyokt6l sz^rmazn^nak az ultrahangza-

jok. A k^rtev(5 6llatok sz6tr5gj^k a g6pek
k^belrendszereit. belsfi alkot6r6szeit.

Uj k6tes uzlet^g vir^gzik egyes fejlett elektro-

nik^val rendelkez6 orsz^gokban. M^rk^s
mikrosz^mi't6g6pek lem6sol^s^val. gyors le-

gy^rt^s^val 6s a feketepiacon t6rt6n(5 6rusi't^-

s^val. a hamisit6k m6ris mintegy 6t-hat

milliard dollar vesztes6get okoztak a bejegy-

zett c6geknek. Szakemberek 6s nyomoz6-
appar^tus hi^ny^ban a hivat^sos rendfiri

szervezetek k6ptelenek b^rmit is tenni. Az 61-

datlan helyzet k6vetkezt6ben egy uj szakma
szuletett. a technol6giadetektfvek6. Az Egye-

sult Allamokban p6ld6ul egym6s ut6n alakul-

nak a speci6lis nyomoz6irod6k. amelyek
a nagy hfru c6gek megbfz6s6b6l hajt6vad6-

szatot indltottak a kal6zgy6rt6k ellen.

Km
Mikrosz6mft6g6pek gy6rt6s6ra alkalmas be-

rendez6seket. technol6gi6t v6s6rol Kina a

jap6n Nippon Electric elektronikai v6llalatt6l.

A jap6n c6g 16 bites g6pek gy6rt6s6hoz

sz6llftja a szersz6mokat. eszkozoket 6s a

m6dszereket. Egyuttmukodnek a Nippon
Electrickel olyan k6drendszer kidolgoz6s6ban

is. amely Iehet(5v6 teszi a ki'nai fr6sjelek sz^-

mft6g6pes megjelenft6s6t. Ugyanakkor Kfna

6s az amerikai Intel c6g meg6llapod6sa 6rtel-

m6ben tobb ezer osszeszerel6sre v6r6 mikro-

sz6mit6g6p 6rkezik a Hongkonghoz kozel

es6 kulonleges gazdas6gi ovezet egyik

elektronikai uzem6be.

Az ^szt Tudom6nyos Akad6mia egyik int6-

zet6nek szakemberei olyan sz6m(t6g6pes be-

rendez6st hoztak I6tre. amely p6ld6ul egy

konvvb(5l k6pes hangosan felolvasni a szo-

veget. A k6szul6k ugy is alkalmazhat6. hogy
p6ld6ul az fr6g6ppel frt szoveget elolvassa

6s ezzel vez6relve a nyomdag6pet. megval6-

sftja a kozvetien nyomtat6st. jelent6sen ro-

vidftve ezzel az 6tfut6si id(5t.

A Versatron nevu kaliforniai c6g megjelen-

tette a piacon a k6zi haszn6latu ..eg6r" 16b-

ped6llal megval6sftott v6ltozat6t. A szerkezet

hasonli't a diktafonr6l dolgoz6 titk6rn(5k 16b-

ped6lj6hoz. szabadd6 t6ve a kezeket a bil-

lentyuzeten v6gzend6 muveletek sz6m6ra

A gy6rt6 azt 6llitja, hogy a ped6leg6r haszn6-

lata nem ig6nyel speci6lis szoftvert. be-

illeszthet(5 a mikrosz6mi't6g6p 6s billentyuzet

koz6. Jelenleg az IBM PC-hez kaphat6. de

rovidesen 6rusftj6k az Apple g6peihez. vala-

mint az IBM PC XT 6s AT sz6mft6g6pekhez.

A k6szul6k 6ra 225 doll6r.

Nagy munk6ba kezdett a Magyar Tudom6-
nyos Akad6mia Nyelvtudom6nyi Int6zete.

C6lul tuzt6k ki a nemzeti nyelv nagysz6t6r6-

nak elk6szi't6s6t. A koncepci6 szerint a nagy-

sz6t6r els(5sorban sz6pirodalmunk sz6kin-

cs6t fogja tartalmazni a k6nyvnyomtat6s kez-

det6t{5l napjainkig. A munk6ban nyelv6szek.

irodalomt6rt6n6szek. konyvt6rosok. t6rt6n6-

szek 6s sz6mft6g6pes szakemberek vesznek

r6szt. ugyanis ezt a hatalmas munk6t sz6m(-

t6g6p n6lkul neh6z lenne elk6pzelniis

A Commodore LCD tipusu 3 font sulyu

hordozhatb mikrosz6mft6g6p felhajthatb fo-

lyekony krist6lyos k6perny<5vel rendelkezik.

amelynek m6rete 16 sor 6s 80 oszlop. A g6p
be6pftett 300 Band sebess6gu modemmel
rendelkezik. telepriSI vagy kuls6 AC 6ram-

ell6t6ssal mukodtethetfi. A g6p rendelkezik

egy 96 kbyte mdretu ROM-mal. Ebben a

csak olvashatb mem6ri6ban szovegfeldolgo-

26. file-kezel(5 6s spreadsheet programok

SriMiT^Slf eMNIKII MKICKLCI* milts

A Koala Pad nevu, 6rint6ssel muk6d(5 kurzor-

mozgata t6bl6r6l kozoi ismertet6st a BYTE
m6rcius sz6ma.

Ez az 6rint6ssel mOkodfi eszkoz alkalmas

Sz6mftastechnikai konferenci6t rendezett a

KISZ Budapesti Bizotts6ga m^rcius 14-6n.

A SZAMALK Szakasits Arp6d uti sz6kh6z6-

ban osszejott ifju szakemberek h6rom szek-

ci6ban vitatt6k meg a szem6lyi sz6mft6g6pek-

kel 6s programjaikkal kapcsolatos probl6m6-



kal 6s eredm^nyeket. EI6ad^sok hangzottak
el tobbek kozott a Commodore 64 6s ZX
Spectrum sz^mi't6g6pek speci^lis alkalma-

zisairbl vagy p^ld^ul a FORTH programoz^si

nyelvr6l mint a programfejleszt^s uj eszk6z6-

r6l.

Az I. keruleti KlSZ-bizotts^g. a SZAMALK,
az SZKI KlSZ-bizotts^gai 6s a Neumann
J^nos Sz^mi't6g6ptudom^nyi T^rsas^g Ifju-

s^gi Bizotts^ga ^Ital segitett 6s t^mogatott
konferencia j6 Iehet(5s6g volt arra is, hogy a

fiatalok megismerj6k egym^s munk^j^t 6s

felhaszn^lhass^k az igy kozreadott tapaszta-

latokat.

A Las Vegas-i Consumer Electronics v^s^ron

a Seiko 6s az Epson olyan ujabb kar6r^kat.

^IHtott ki. ameiyek csatolhat6k sz6mit6g6phez.

A Seiko kor^bbi UC-2000-6hez hasonib g6-

pet mutatott be az RC-1000-t. Ez kulon

billentyuzetet hasznSI 2 kbyte m6retu szove-

ges adat bevitel6re. Ez kar-sz6mit6g6p b^r-

milyen RS-232C soros csatlakoz6ra illeszt-

netfi.

Az Epson ui kar6r^ja egy 790 kompatibilis

processzort alkalmaz egy 23 6rint6-billentyus

billentyuzettel. A ROM 8 kbyte, a RAM
2 kbyte m6retu. A k6perny6 4 soron 6s 7

oszlopon k6pes inform^cibt megjelenfteni.

A ROM-beli programok el<5jegyz6si napt^r-

kezel6st. cfm- 6s teiefonjegyz6k t^rol^s^t k6-

pesek elv6gezni.

Tobb ujdons^g is 6rkezik a hazai piacra a

N6met Demokratikus K6ztarsas^gb6l az id6n.

Ilyen p6ld^ul a 1715 tipusu szem6lyi sz^mi-

t6g6p. melyb6l kozel otven darab lesz kap-

hat6. Jov6re m^r mintegy otsz^zat hozunk

be az orsz^gba. Szint6n idei ujdons^g lesz

a 6101-es tipusu, cser6lhet<5 margar6tafejes,

sz^mit6g6phez csatlakoztathat6 i'r6g6p. Az uj

k6szul6keket a MIG£RT hozza forgalomba.

Az elektronika m6rf6ldekkel halad el(5re.

fvente szuletnek szenz^ci6sz^mba men(5

eredm6nyek. Ilyen volt p6ld6ul a mult 6vben

sorozatgy6rt^sra kerult 32 bites mikro-

processzor. Ez 6vben pedig a 256 kilobites

mem6riachipek tomeggy^rt^s^nak beindul^-

sa a nagy esem6ny. Ugyanakkor tudjuk.

hogy m^r elk6szult az egy megabites t^rol6-

chip, 6s v^rhatb. hogy a jovb 6v szenz^cibja

6ppen ennek a forgalomba kerul6se lesz.
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VALLA T6
z6r6lapos cim mindk^t byte-j^t. 6s az eltolbd^st

et(5dik fel a k6rd6s. hogy a k6tf6le processzor
b 16 bites regiszterp^rt haszn^lni. A Z/80 hasz-
X. lY regiszterp^rt. a 6502 pedig felhaszn^lhatja

,.regiszterp^rk6nt"! (Azaz a 128-at.)
^80 mem6riakezel6se szeg^ny. j6csk4n ki kell
• szletuket regiszterekbe t6lt6 6s membriacfmre

• :6rt az a term^rdek LD utasit^s, annyira. hogy
it^s is szuks6gess6 v6lt !

ASSEMBLER 6s egy ASSEMBLER programot
in. Segfts6gukkfil ezerszeresen egyszerusodott
: a fordit^sa is. Mivel a programok kb 1 -1 kbyte-
kbyte-os g6pi k6du anyagot tudok egyszerre

^gy a g6pet mem6riab6vites n6lkul lehetetlen
lozni, az nyilv^nval6an nem is 6rtett hozz4.
'an, mem6riab(5vit6s n6lkul programozom g6pi

az 1 K-s ZX81-et is g6pi k6dban programozni
ann^I ink^bb lehet a VC 20-at. Elterjedt prog-
g6pi kodu anyagunkat egy BASIC sorban a

)ljuk. kikeressuk. hogy melyik mem6riacimre
TER, 6s onnan hfvjuk meg g6pi k6du szub-
a. hogy DATA-ban t6roljuk 6s programfut^skor
egy letiltott teruletre, ahol az INTERPRETER
5z(5 form^tum h^tr^nya. hogy ki kell keresniink
! INTERPRETER hov^ pakolta sorunkat. 6s fgy
elyik ci'met hivjuk meg. ami m^r kett6ct6l tobb
r6s^n^l komoly gonddal es veszidseggel j^r.

n6tr4nya pedig a nagy helyfoglal^s. Egyszer a

ik le a mem6rt^ban teruletet. m^sodszor pedig
szabad teruletet is. ahov^ kuldjuk a g6pi k6du
jttat^skor. A VC 20-n^l mindk6t form^tum
6nlok k6t egyszerubb 6s konnyen kezelhet6
36pi k6du anyagunkat kazett^ra vihetjuk 6s
3S helyre beirhaljuk.

^ZtTTfiS CSrtTORNR MtONVirHSa
neeS frEM rtDHTOK Ktktbt.MI.^ HEGftl IV RDrtT NEfl JON
MhDhIOK. OSSZEOE,N«flDflTOK SZrtMfl
^ETTRRR IRRS
.VTflTRS
•REM KfiZETTRS CSMfORHft LEZAftRSR.K.N KIIPRSR
hM KITURLESE R MEMuf.' I Ri;L;L

futtdtva el(5sz6r a ..PRESS RECORD & PLAY
enik meg. Nyomjuk meg mindk6t billentyut a

<or meg6ll a magn6. a k6perny6n a k6rd6jel
6pi k6du adatokat. Azokat sz6p sorj6ban adjuk
l^n^l kisebb sz6mot. Ha sok adatot viszunk be.
3gn6. 6s kazett6ra kerul az anyagunk. Ilyenkor

I a k6rd6jel megjelenik. Amikor beadtuk a leg-
amot. akkor k6t sz^m jelenik meg; az elsfi egy
k6du anyagunk adatainak osszege. a m^sodik

^ma. V6gul a programunk onmag^t kitorli a

logy a kazett^ra mentett g6pi k6du anyagunkat
be a kovetkez(5 programot.

1T0L%P
<E55.PRND255 CLR

6 azett van.

lyan legyen.

nek az olvasoi!
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HOZZASZOLAS

2000: sor: Tudnunk kell. hogy 3583 byte ^11 rendelkez^sunkre.

4096-7679 cfmeken. Teh^t kezd6 ci'munk b^rhol elhelyezkedhel

ezen a teruleten. term^szetesen hagyjunk heiyet BASlC-prog-

ramunknak is. amely 4096-os ci'men kezd6dik.

2001: sor: Letiltja az INTERPRETER sz^m^ra azt a teruletet. ahova

anyagunkat helyezni szeretn6nk.

2002: sor: K6ri. hogy kapcsoljuk be a PLAY gombbal. meginditja

a magn6t 6s be^ll a kazett^n Iev6 adataink elej6re.

2003: sor: A CLR utasit^s torolte P 6rt6ket. de az 55-56 cimen az

t^rolva van.

2004-2006: Bekuldi osszes adatunkat a meghat^rozott cfmt6l kez-

d6d6en kazelt^r6l a mem6ri^ba. sz^molja osszeguket 6s darab-

sz^mukat. Ezi mindaddig csin^lja. mfg az adatok v6ge jelzdst

nem kapja kazett^r6l.

2008; Le^lli'tja a magn6t. kiirja az ellen6rz(5sz^mot 6s adataink sz^-

m^t. itt ellen6rizhetjuk, hogy rendben ment-e minden.

2009: ez torii BASIC-programunkat a mcnn6ri5b6l.

Most teh^t betoltottuk g6pi k6du anyagunkat a g6pbe. tudjuk hoi

keressuk. a tobbi terulet teljesen szabad, betolthetjuk oda azt a

BASIC-programot. amivel g6pi k6du szubrutinjainkat haszn^lni

akarjuk. Maga a tolt<5program pedig semmif6le heiyet nem foglal el.

mivel kit6rl6dott.

5. Dokument^ci6val kapcsolatos 6szrev6telenn. Val6ban csapnival6an

sov^ny inform^ci6val l^tt^k el a g6pet. Ez ugyben felaj^nlom saj^t

infornn^ci6imat. amiket szereztem a gepr6l. mivel leforditottam ma-

gamnak a teljes INTERPRETER anyag^t.

V^gezetul. v6lem6nyem szerint a VC 20 g6pi k6du programoz^sa

nemcsak egyszeru. konnyen elsajatithat6, de maga a nyelvezete is

rendkfvul otietes. G6pi k6du programjaink n6mik6pp gyorsabbak is

lehetnek az^ltal. hogy akkumul^torunk kozvetlen kapcsolatba kerulhet

a mem6ria osszes byte-j^val. 6s I'gy nem kell azokat ^Iland6an tol-

togetni ide vagy oda.

T6thKorn6l 1083 Leonardo da Vinci u. 29. fsz. 8.

Olvastam a PRIMO vallat^s^t a janudr 31 -i sz^mban. Elsd-

sorban ehhez sz6ln^k hozz^. Osszess^geben a g^ppel meg
vagyok el^gedve (PRIMO A-64), azonban a hozz^ kapott
t^pegys^gget egydltaldn nem. Ahogy Amtmann Arp^d irta:

,,Birja a 72 6r^s kikapcsolas nelkuli iizemet!" H^t ehhez
azt mondan^m; a g^p igen, de a t^pegys^g egy^ltaldn nem.
A t^pegys^g egy het (kim^letes) haszn^lat ut^n bemondta az

unalmast, ki kellett cser^lni. A m^sodik egys^g eddig meg
ilyen szempontb6l \6. de a g^phez jovo csatlakozoja olyan
rosszui van beforrasztva, hogy ahogy mozgatom a vezet^ket,

a k^p borzaszt6 sokat v^ltozik, sot n^ha tiszta feher a kep,

meg reszetre sem ^11 vissza normal uzemm6dba, s ha nem moz-
ditom meg ism^t a vezeteket, akkor orokk^ csak a nagy feh^r

semmit latom. Ha szerencs^m van, akkor a vezet6k olyan

^llapotban van, hogy a k^p nagyon-nagyon sz^p (3 h6nap
alatt k^tszer).

Edit^lis N^gyes oszt^lyzatot kapott a g^p, holott szerin-

tem a PRIMO-nak ez a leggyeng^bb pontja. N6ha, ha meg-
makacsolja mag^t, nem engedi ^tjavitani a hib^s sort. Illetve

^tengedi, de vissza is irja. Ekkor ^Ital^ban az sem segit, ha
ujrairom a sort. Ilyenkor a legbiztosabb m6dszer, ha meg-
keresem, hoi van a turban az a bizonyos hiba ^s POKE-kal
javitom. Kiss^ hosszadalmas. A m^sik ok, ami^rt Irok, a ko-

vetkezd: a Vallat6ban azt frt^k, hogy elk^szult vagy eldk^szu-

letben van a g^pkonyv, szoftvert^rk^p, assembler disassemb-
ler Forth, Pascal, ^n ig^nyt tartanek ezekre. Ha kell, kazett^t
is kiildok, s post^n a programnak ds a tobbinek az ^r^t. Vissza-

t6rve mag^ra a g6pre, val6ban el^g j6 teljesltm6nyu kisg6p.

eltekintve ettol a p^r hib^t6l (EDIT). Val6ban hi^nyzik belole

a DRAW ^s a FLASH utaslt^s, de ezeket kis ugyess^ggel a

PRIMO-n konnyQ p6tolni, m6g BASIC-ben is. Val6ban j6

tulajdons^ga a g^pnek, hogy a kulcsszavakat rovidftett for-

m^ban (kiilonbozo CHRS-ben haszn^latos jelekkel) is elfo-

gadja. Csak ugye n^ha egyszerre h^rom billentyGt ugy fogni,

hogy a leheto legnagyobb felulettel ^rjiink hozzd (vagy

n6gyet)! SHIFT+ \ +egy billentyO, vagy SHIFT -f- I +CTR +
billentyG.

egy PRIMO-tulajdonos

:

Fiirst S. u. 10.

Feh^r Csaba, 8360 Keszthely,
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HT-nyer(5 p^ly^zatunkban utols6k6nt az oktatbprogramokat 6rt6keltuk. Egy sajn^latos
f6lre6rthet6 mondat kerult a p^ly^zat kifr^s^ba. A ..BASIC oktat6programot kell irni" felt^telt sokan
ugy 6rtelmezt6k. hogy BASIC nyelven I'rott oktat6programot k6runk, holott elk6pzel6sunk szerint
a BASIC nyelvet oktat6 programot szerettunk volna. Mivel azonban a hiba valbban a mi ^
k6szul6kunkben. azaz a kifr^sban volt, elfogadtunk minden oktatbprogramot.
A p^ly^zatba az elej6n bekapcsol6d6 72 szakk6r kdxui w^gul is 26 jutott el a finisig,
s kuldte be ezt a val6ban komoly munk^t ig6nyl(5 programot. A 26 csapat kozul a legjobb
288 pontot. a leggyeng^bb 191 pontot 6rt el osszesen.

NShUny sz6t az oktatdprogramokrdf:
T^m^jukat tekintve sokf6l6k voitak a programok. A f6lre6rt6s ellen6re sokan Irtak val6ban
a BASIC nyelvet oktat6 programot. volt biol6giM, nyelveket - p6ld^ul n^metet. olaszt - oktat6
program, volt fizikai szimul^ci6s program. s6X sakkoktat6 program is. Kozolni ezek kozul egyiket sem
dll sz^nd^kunkban. egyfel(5l. mert terjedelmuk meglehet6sen nagy. m^sr^szt pedig a legjobbak
olyannyira j6l sikerultek. hogy a Til szeretn^ ezeket az oktat^si programp^ly^zatban is 6rt6kelni.

s valbszfnuleg egyiket-m^sikat meg is venn6. Mivel ahhoz, hogy az oktat^si

programp^ly^zatban ezek a programok 6rt6kelhet(5k legyenek, bizonyos kieg6sz(t6seket a programok
k6szft(5inek be kell adni. k^rjuk, hogy a p^ly^z6k - ha ezen kovetelm^nyeknek eleget akarnak tenni -
felt^tlenul keress^k meg a Tudom^nyszervez^si 6s Informatikai Int^zetet levdiben.
(Cfmunk: Budapest Pf. 454. 1372)

Az iskoi^k, ameiyeknek pilyizatalrdl sz6 van, a kdvetkezffk:
Katona J6zsef Gimn^zium - Kecskemet • Berze Nagy J^nos Gimn^zium - Gyongyos •
Berzsenyi Daniel Gimn^zium - Budapest (a k6miai programot fr6 szakkor) • Piarista Gimn^zium
A. B. C. D szakkorei - Budapest • Foldes Ferenc Gimn^zium - Miskolc • 600. sz. Ipari

Szakmunk^sk6pz6 Int6zet - Szeged • Sz6chenyi Istv^n Gimn^zium - Sopron • Svetits Katolikus
Gimn^zium - Debrecen • Varga Katalm Gimn^zium - Budapest
Az oktat6programok keszit6s6n6l term6szetesen azoknak a szakkoroknek sikerult igaz^n
szmvonalas munk^t produk^lniuk. amelyek tagjai egyutt dolgoztak az iskola valamelyik szaktan^r^val.

trtelemszeru. hogy egy biol6giaoktat6 program elk§szft6s6hez nem el^g programozni tudni.

de a biol6gi^ban is b6 ismeretekkel kell rendelkezni. A szaktan^ri segi'ts6get versenykifr^sunk sem
z^rta ki. s ^rtelemszeru volt, hogy erre szuks^g van. Sajnos a p^ly^zatok egy r6sz6nek drt^kdt

6ppen a tartalmi, didaktikai hi^nyoss^gok rontott^k le. nyilv^nval6 volt, hogy ezek a p^ly^zbk
yagy nem vettek ig^nybe szaktan4ri segfts^get. vagy nem tal^ltak \6 partnerre. Olyan programot
is tal^/tunk. amelynek megn6z6s6n6l az volt a v6lem6nyunk. hogy azt a t^m^t, amit a program
oktatna. ^rdemesebben 6s eredm^nyesebben lehet a hagyom^nyos m6dszerekkel. eszkozokkel
oktatni. J6 tanuls^g volt, hiszen kiderult. hogy val6ban nem 6rdemes minden oktatSsi folyamatba
bevonni a sz^mit6g6pet.
A p6ly6zat eg6sz6re jellemz6 volt, hogy a bekiildott programokhoz sokan m6g azt a minim^lis
dokument^ci6t sem k6szftett6k el. amely ahhoz szuks6ges. hogy valaki gond n6lkul tudja kezelni.

haszn^lni a programot. Tudjuk. hogy az I'r^s nem a sz^mft6g6pesek kenyere. de azt egyszeruen
tudom^sul kell venni. hogy minim^lis dokument^ci6 n6lkul nem adhat ki programot a kez6b6l
az ember, ^pp ez6rt m^r j6 el(5re figyelmeztetjuk p5ly4z6inkat. hogy ujabb p^ly^zatainkban az ilyen

minim^lis dokument6ci6 n^lkui 6rkez6 programokkal nem fogunk bi'bel(5dni, egyszeruen 6rt6kel6s

n^lkul adunk r5 nulla pontot. Tess6k ugyanis elk^pzelni azt. amikor a program kezel6s6t
a programlist4b6l kell kisilabiz^lni. Nem kellemes. ugye? P^ly^zatunk sikere egy6bk6nt v^rakoz^son
feluli volt. Vonatkozik ez a r6sztvev6 szakkorok sz^m^ra. hiszen itt val6ban komoly munk^t ig6nyl(5

feladatokat kellett megoldani. de vonatkozik 6ppi'gy a megold^sok szfnvonal^ra is.

Gondolkodunk rajta p6ld^ul. hogy a liftes feladat megold^sai kozul a legjobbakat tov^bbftjuk majd
megfelel(5 szakemberekhez tanulm^nyoz^sra. merthogy a muk6d<5 liftek nagy r6sz6nek ezekn^l
lenyegesen rosszabbak a programjai. ez biztos. A sikeren folbuzdulva elhat^roztuk. hogy ujabb
p^ly^zatokat indftunk majd a szakkoroknek. A m^sodik. rovidebb 6s kisebb munk^t ig6nyl5

p^ly^zatot m^r BIT-LET-unknek ebben a sz^m^ban elinditjuk. Akit 6rdekel. lapozzon az utols6.

32. oldalunkra,

De azt is elhat^roztuk. hogy szeptemberben a lezajlott p^ly^zathoz hasonl6 m6retu. nagyobb akci6t is

indftunk majd. amelynek valbszinuleg ism6t egy g6p lesz a nyerem6nye.
A p^ly^zat szinvonala s a Til Iehet(5s6gei ragadtattak bennunket arra is. hogy a p^ly^zat beig6rt

els6 dfja mellett tov^bbi k6t komoly dijat adunk ki.

Remdijuk, hogy a p^ly^zaton r6szt vev6k hozz^nk hasonl6an j6 eml6keket 6riznek meg a

HT-nyer(5r(5l. Nekunk sok munk^nk volt vele, de 6lveztuk:

A p^ly^zat 6rt6kel(5i:

MiMiyfi JUnos, a Tudom5nyszervez6si 6s Informatikai Int6zet munkat^rsa
KMly ZoMn, a BIT- LET g6pnyer(5 rovatvezet6je

A Tudom6nyszervez6si 6s Informatikai Int6zet 6s a BIT-LET kozos HT-g6pnyer6 p^ly^zat^nak

v6geredm6nye. Az els6 tfz helyezettet kozoljuk.

/. BERZE NAGY JANOS GIMNAZIUM - GYONGYOS
2. BERZSENYI DANIEL GIMNAZIUM haladd szakkdre - BUDAPEST
3. SVETITS KATOLIKUS GIMNAZIUM - DEBRECEN
4. PIARISTA GIMNAZIUM „A " SZAKKORE - BUDAPEST
5. SZ^CHENYI ISTVAN GIMNAZIUM - SOPRON
6. 600. sz. IPARI SZAKMUNKASK£PZ6 INTtZET - SZEGED
7. KATONA JOZSEF GIMNAZIUM - KECSKEMET
8. PIARISTA GIMNAZIUM „B" SZAKKORE - BUDAPEST
9. FOLDES ferenc GIMNAZIUM - MISKOLC

10. VOROSMARTY MIHALY GIMNAZIUM - iRD
A pHlyizat els6 dlja: 1 db HT 1080Z tfpusu 64 kbyte-os sz5mft6g6p + 1 db Super Star 20
tipusu televi'zi6

A pHly^zat misodik dlja: 1 db PRIMO A32 tfpusu sz6mft6g6p PSA-01 t^pegys6ggel +

1 db televfzib

A p^lyizat harmadik dlja: 3000 forint 6rt6ku Til oktat6programok v^s^rl^s^ra jogos(t6

utalv^ny 2000 forint 6rt6ku k6nyw5s6rl4si utalv6ny

Az 9ls6 tiz helyezatt szakkdr oklevilban rSszesuL A jutalmak ^tv6tel6vel kapcsolatos

inform6ci6kat az Iskol^k Iev6lben kapj6k meg I
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M6g mielott b^rkinek is pikSns

gondolatai tdmadn^nak a cim el-

olvas^sa ut^n, le szeretn^m szo-

gezni, hogy az a man6 nem az a

man6. Man6 (angolul sprite ajtsd

:

szpr^jt) a Commodore 64 egyik

grafikai lehetds^ge. Az ditaiunk

tervezett sprite-ot (a toviibbiak-

ban nevezziikcsak igy)tetsz6s sze-

rint tudjuk mozgatni, szinezni, iit-

kdztetni, nagyftani stb. A iMk-
programokban mozg6 figurdk is

sprite-ok. A sprite grafika isme-

ret^ben m^r csak egy I6p6s a sz^-

mft6g6pes anim^ci6.
Egy sprite egy 24x21 -es mMrix-
ban 6pul fel. 24 egys6g vfzszinte-

sen, vagyis 3 karakternyi. Ez azt

jelenti, hogy 3 byte 6rt6ket kell

megadnunk 1 sorhoz. 21-hez 63
darab 0-255 kozti sz^mot kell be-

titnunk. Azt m^r sokan tudjdk,

hogy hogyan lehet bitekbdl by-

te-okra dtsz^mftani, de azok ked-
v66rt, akik m^g nem tudjuk, itt

most roviden lefrom.

128 64 32 16 8 k 2 1

1 0 0 1 1 0 0 1

A biteket jobbr6l baira szdmozzuk
meg a 2 hatvdnyaival; Ahol a

sprite egy pontja vildglt. ott an-

nak a bitnek az 6rt6ke 1 ; Ha egy
vagy tobb bit be van kapcsolva

(azaz 1 az ^rt^kpk), akkor a byte

6rt6ke a folotte Iev6 sz^mok 6sz-

szege. P6ld^nkban ez igy n^z ki:

128^^16+8+1=153. Ez a byte 6r-

tdke. Ez sajnos hosszu, fdrads^gos
munka, 6s r^ad^sul sok szdmoldst

ig6nyel. A cikk v6g6n taldlhat6

program ezt a munk^t teszi k6-

nyelmesebb6. (De errSI majd k6-

sdbb.)
A k^rdtet joggal teheti fel az ol-

vas6, i6-j6, megvannak a byte-ok,

de hova toltsuk ezeket? A mem6-
ria tetsz6leges teriileteire tolt-

hetunk, kiv6ve a rendszerteriile-

teket. A sprite-ok hely6re blok-

kokkal hivatkozhatunk. Ha a 11.

blokkba szeretn6nk a sprite-ot el-

helyezni, akkor a 11x64 (704)-es

cimtdl kell a sprite-ot betolteni.

A hasznSlhatd blokkok 11, 13-15,

32-63, 128-255. Ez azt jelenti,

hogy 162 sprite f6r el a mem6ri^-
ban. De a k6perny6n egyszerre

csak 8 darab lehet. Egyesek mar
hallottak arrdi is, hogy egyszerre

16 sprite mozgott a k6perny6n
(hardverdtalakftds n^tkul). Elvileg

ez lehetetlen, de egy kis csal^ssal

bSrki meg tudja csin^lni, hogy a

l^tszat az legyen, hogy az 16

sprite.

A k6perny6n Iev6 sprite-okra a

2040-2047-es cimeken tudunk hl-

vatkozni, term6szetesen a blokk-

sz^mukkal. PL: azt szeretn6m,

hogy az els6 sprite a 13-as, a m6-
sodik pedig a 176-os blokkb6l ke-

riiljon ki, akkor ezt kell beirnom:
POKE 2040,13:POKE 2041,176. A
megjelenft6st pedig az 53248 6s

53263 kozti megfelel6 cimek 6t-

ir^s^val 6rhetjuk el. Egy sprite

hely6t k6t byte adja. Az els6 az

X a m^sodik az y koordin^ta. Ez

Igy till egyszerOnek tunik, de

nem kell megijedni, mert m6g k6t

elm ismerete szuks6ges ahhoz,

hogy egy sprite-ot tologatni tud-

junk. Az egyik az 53269-es. Itt azt

adjuk meg a megfelel5 bit 6rt6-

k6nek „bep6kol6s6val", hogy
mely vagy melyik sprite-ok jelen-

jenek meg a k6perny6n. (Sorsz6-

muk szerint.) A bit beirdsa a cikk

elej6n leirtak alapjin tdrt6nik.

N6ha eiafordul az is, hogy a

sprite pozicidja nagyobb, mint

255. Ekkor az 53264-es byte-nak

azt a bitj6t kell 6tirni, amelyik

sprite-koordindt^ja nagyobb,

mint 255. Az x koordinat^t jelz6

byte 6rt6k6t most ujra 0-t6l Ir-

hatjuk.

OssiefogMva, ha p6ld6ul az elsd

.sprite-ot el akarom helyezni a
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100,100 koordin^tdju pontban,
akkor ezt potyogom be: POKE
53269,1 :POKE 53248,1 00:POKE
53249,100. A k6perny5n levd 7
sprite szfn^t 53287-53294 kdzti

7 cfmmel adhatjuk meg. (A 0.

sprite 53287, a 7. sprite 53294).
Ugyanugy, mint a keret 6s az alap
bedlHt^sdndl itt is a szfnkddot
kell megadni.

Az utols6 dolog, ami m6g fontos
lehet, az 53277-es byte megfeleld
bitj^nek ^t^llit^s^val a sprite-ot
X ircinyba k6tszeres6re nagyithat-
juk. Az 53271 -es byte pedig az y
irdnyu nagyftdsr6l gondoskodik.
Ezen kfvul elddllfthatunk 3 szfnQ
sprite-okat, az utkoz6seket vizs-

g^lhatjuk, de erre itt most nem
t^rek ki. Akit a t6ma komolyabban
6rdekel, az a szakirodalomban
biztosan megtalSIja, amire ki-

v^ncsi.

A program:

Ez a program a sprite-tervez6s
k6nyelmetlen feladatdt teszi

konnyedd^ 6s j6t6koss6. Egy
21x24-es mezdben tudunk egy
pontot (kurzort) mozgatni. A ko-
vetkezd billentyOk segitenek
ebben

Q-fel. A-le. O-balra. P-jobbra.
A pontot a -val tudjuk rogziteni.

A ""-gal letorolhetjuk. A t -lal az
eg6sz sprite-t6l megszabadulunk,
A g6p a tervez6s megkezd^sekor
az X, y ir^nyu nagyit^sra kfv^ncsi.
0-val vagy 1-gyel v^laszolhatunk
a k6rd6sekre. A multi c k6rd6sre,
ha nem 3 szinQ sprite-ot szeret-
n6nk k^sziteni 0-t irjunk. A szint

pedig a szin k6dj6val adjuk meg.
Ha ugy dontottunk, hogy a ter-

vez6ssel k6sz vagyunk, az S betQt
ussuk le. Ez a SAVE-et jelenti.

K6tf6lek6ppen lehet kimenteni a

,,remekmuveket". Az egyik a

program uzemm6d, a sprite ada-
tait BASIC programma alakitja 6t,

6s azt frja ki a k^pernyore a klv^nt
sorsz6mt6l, 6s a sprite-tervezd
programot v6gk6pp kitorii a me-
m6ri6j6b6l (j6 tanScs: csak ha
felvettuk a programot, azut6n
pr6b6ljuk ki ezt a r6szt).

Nekunk m6r csak az a dolgunk,
hogy felmenjunk a kurzorral (az

eredetivel) a g6p 6ltal k6szitett

program elsd sor6ra, 6s addig
nyomjuk a RETURN-t (de ne
olyan erdsen, ahogy a TV-BASiC-
ben teszik), amfg a k6pernyd al-

j6ig nem 6runk. Ekkor BASIC-
programk6nt vehetjuk fel, 6s m6r
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1 REM
2 REM i ijf

3 REM « SPRITE TERVE20 PROGRAM «
4 REM « <C) SZRBO O.R. 1985 «
5 REM « »
6 REM
90 DIM R ( 62 ) FORI =0TOb2 POk:E832'M.ia: NEXT
1 £ld POKE5J2e0 . £l P0KE5328 1 . 242 : PR I NT " .13"

;

118 PRINT" . aBPRITE TERVE20B
1 28 PR I NT " i iftimftMiUiMHiBnMiui i

138 PRINT"!
140 PRINT"

I

158 PRINT"!
168 PRINT"!
178 PRINT"!
168 PRINT"!
198 PRINT"!
288 PRINT"!
218 PRINT"!
220 PRINT"!
238 PRINT"!
240 PRINT"!
258 PRINT"!
268 PRINT"!
278 PRINT"!

E PRObRl=iM SEGITSEGEVEL TETSZOLEGES
FIGURAKAT TERVEZHETS2 EGV 24«28 -flS

MEZuBEN UN. SPRITEOT

dKEZELES :

KURZOR FEL Q
KURZOR LE fi

KURZOR BflLRfi...O
KURZOR JOBBRft..P
KURZOR MRRRD,..0
UJRRKEZDES t
SRVE S
TORLES «

!

"

!

"

!

"

288 PRINT" iiniiiUMmiMMMiiiiMMMftiifeiiMK "

298 PRINT" !k»iiiiiMUiiiiMMtikiiiiiiiiiiiiftift»ii!

"

388 PRINT" !IMIItiM»BiMMftMi»iUMiMiiiiiiiili "

318 PRINT"! rNDITflSaFli
328 PRINT" !iinmniBainniiiMiMMMiiBmiiiti!

"

338 PRINT" !ii»ii»»Bii»»»iiMiMtiiiiMtun»iiBiiii!

"

340 PRINT" ' acOCOPVRIGHT CI TV SOFTWARE 19851
350 GETT$ I FT$=» "

" THEN350
368 IFT*="B"THENGOTO 488
378 GOTO 358
480 PR I NT "n"
410 INPUT "liiBiiMiiftiMUiiMiiiiiiWRGV IT x "

.

nx
415 IF NX-C0ORNX>lTHENPRINT"tf" :GOTO410
420 I NPUT "li»B»iraiMiiiMliiMB»»nMI^RGV IT V "

. NV
425 IF NV<80RNV>lTHE!'<PRINT"n". :GOTO420
438 I NPUT " fetiiiifeifeiMBiitiiiftUBmiiiULT I c " ; MC
435 IF MC<0ORMC>lTHENPRINT"ri"; :G0T0438
458 IF MC THEN GOTO 588
468 I NPUT "iiiUiMiiiiB»ii»iiMftmiftMCZ i ne "

. sz
470 IF SZ<80RSZ>255THENPRINT"n"j GOTO 468
430 GOTO 600
500 INPUT"liMliiiMBIliiiftBBMMinBlDZIH 1 "..SI

518 IF 31-:0ORSl>255THENPRINT"n"; :G0T0 500
520 iNPUT"iiBiM>iMi»BnnnnMiiBi5ZiN 2 ">S2
530 IF S2<0ORS2>255THENPRINT"TS GOTO 520
540 lNPUT"li»BiiiBi»M»»iiM»i»iiiii^zlN 3 ";SZ
550 IF SZ<0ORSZ>255THEHPRINT"n". -GuTu 548
600 P0K;£53271.Ny PUKES3277.NX PUKE532Sr.32 P0KE53285.S1 P0KE532S6.S2
b 1 0 PUKE53276 . MC*9 PR I NT " S8"

620 FORI=0TO20-PRINT" d
623 PRINT"5j/
624 FOR I =11022:
625 PR I NT " ! liiM»»>»BBi»Mi
626 NEXT
627 PRINT" ^ a'.C/COPVkluHT CI TV SOFTWARE 1985S
630 A$= " * "

: Vf= " Wtt«W»li!l?IfiettI<^^

640 " ii»Bi»liililiiiMkiiii»iiiiii>B»kiiiiikiiii*i" • v= 1 0 x~ 1

0

645 P0K:E53248. 255 P0KE53249. ISO : P0KE53269.. 9 POKE2040. 13

660 GETT$: IFT$=""THEN660
670 IF T$="Q"HNDV>1THENGOSUB1000
688 IF T$="A"ANDV<22TH£NGOSUB1100
690 IF T$="O"ANDX>2THENGOS!JB1200
695 IFT$="t"THENFORI=0TO62PuKE832-H.U NEXT GOTO 40G
697 IF T$="S" THEN GOTO 7008
700 IF T$="P"ANDX<25THENGOSUB1300
710 IF T$="IS"THENGOSUB14U0
720 IF T$="*"TH£NGOSU£1500
800 GOTO 660
1000 V^160
1010 A=PEEK<:V*40-fX+1024> : IF A=81THENV=209
1020 PRINT"«"LEFT$(V$.V>.LEFT$<X$,X>. 'a " ;

"II" . CHR$< V >

1025 IF PEEK <<V-1>*40+X-M 024 >=209THEN 1035
1030 V=V~1 PRINT"fl"LEFT*<V$.V>.LEFT$<X|--.X>". "; :

1033 RETURN
1035 V=V-1 PRINT"»"LEFT$<Vt.V.'..LEFT$^X.t.X>"«".
1040 RETURN
1100 V=160

: NEXT

II!
"

3

<!

0



csak egy betoltd r6szt kell el6

irnunk. A mSsik fajta felv6tel ese-

t6n ugy vehetjuk fel a programot
magndra, hogy az adatok egy
A tombben helyezkednek el, 6s

mint adat kerulnek rogzit^sre,

ez6rt a bet6lt6sn6l is igy kell be-

hivni.

A mak6d6s:

100-340 Focim, kezel6s lefrSsa

400-500 A sprite adatait k6ri 6s
ellendrzi a program
600-610 A kapott adatokat a

sprite-nak be^lHtja

660-800 A billentyuzetet ellen-

drzi

1000-1340 A I6p6seket hajtja v6g-
re

1400-1470 ,,Bep6kolja" a „bep6-
kolni" val6kat
1500-1 570 „kip6tolja" a „kip6tol-

ni" val6kat
7000-7230 Save rutin k6perny5je
8000-8030 Programk6nti mentis
8100-8150 Adatk6nti mentis

A fontosabb viitozdk:

NX X ir6nyu nagyit6s
NY Y ir6nyu nagyit6s
MC Multicolor (tobbszfnO)
SZ A szin k6dja
SI, S2 Multicolor szinei

YS Az Y ir6nyu vez6rld ka-

rakterek
XS Az X ir6nyu vez6rld ka-

rakterek
TS A lenyomott gomb
A Annak a karakternek a

k6pernyd k6dja, ahol a

kurzor 611

V A kor (SHIFT Q) ASCII
k6dja

X Y A kurzor koordin6t6i

P Azt adja meg, hogy a

pont vizszintesen a sprite

hanyadik harmad6ban
611.

ME A hely, ahova tolteni kell

a sprite-ot

ER Az 6rt6k, amit tolteni

kell

A ( ) A sprite 63 adata
Kellemes man6tervez6st, 6s sok
sikert 1

Szabo GilAndris, Eotvos J6zsef

Gimn6zium II. D.

1110 H=PEEK < y*4u-^X-»- 1 024 > I F R=8 1 THEHV=2tJ9
1120 PRINT"a"LEFT*'CV$A'>.L£FT$CX$.X>. "a "H" .. CHR|:'.: V >

1125 IF PEEK/s':V+i;>*40-HX+1024)=209THEN 1135
1130 V=V-H PRINr"J«"LEFT$CVi:. V>.L£FTf (.: :* .X>". " -

1133 RETURN
1 1 35 V=V+ 1

: PR I NT " fl"LEFT* < V$ . V > . LEFT* c
:
t ;

• r
' • '

.

1140 RETURN
1200 V=160
1210 R=PEEK<V*40+X+1024> : IF fl=81THENV=205
1220 PRINT"<a"LEFT$^V$.V>;LEFT*<.X*..X^> "a "."ir;CHR*(V >

1225 IF PEEK<V*40+X-1+1024>=205THEN 1235
1230 X=X-1 :pRINT"«"LEFT*(Y*/T'>;LEFT$kXi.X
1233 RETURN
1235 X=X-1 :pRINT"J8"LEFT$<V*.V>;LEFT*<Xi:.X>"*">
1240 RETURN
1300 V=160
1310 rt=PEEK(Y*40-^X+1024; ; IF H=81THENV=20S'
1320 PRINT"*8"LEFT*<V$. V;.LEFT$<:X*..X;'; "a " . "il" . CHR$cV >

1325 IF PEEK <V*40+X-H-t- 1024 ;'=20S»TH£N 1335
1330 X=X+1 :PRIHT"«"LEFT*<V$.V>.LEFT$<X$.X>". •

1333 RETURN
1 335 X=X-»- 1

: PR I NT «"LEFT$ < V$ . V ) ; LEFT$ ( X$ . X ) " t "

;

1340 RETURN
1 400 PR I NT " tt"LEFT* C V* . V >LEFT* ( X* , X > "

•
" .

1410 X1=X-1 :V1=V-1
1420 IFX1/8<=3THENP=2
1423 IFX1/S<=2THENP=1
1425 IFX1/8<=1THENP=0
1430 HE=<P-t'Vl*3>-»'852
1440 E-C3-CX1-<P*8;>> :ER=PEEK<;HE.'UR2TE
1450 IF HE>=S32RNDHE<960THENPQKEHE.ER
1470 RETURN
1500 PRINT"a"LEFTI^';:VI V .'LtFT*CX*..X;"CJ "

.

1510 X1=X-1 : V1=V-1
1520 IFX1/8<=3THENP=2
1523 IFXl/8<=2THENP=i
1525 IFX1/8C=1THENP=0
1530 HE=c:PVt'U3;+832
1540 E=<3-0%1><P*8^>> ER=P£EK<HE>flND<255-2tt;'
1550 IF HE>=832RNDHEO60THENPOKEHE..ER
1570 RETURN
1600 PRINT"a"LEFT*v.V$.. V>LEFT$(X*....' a 1".

1610 RETURN
7000 FORI=0TO24 : PRINTSPC<40> • NEXT
70 1 0 PR I ^^T " :i a^ELVEVQ RUT I Ml .

"

7020 PRINT" tl»»>ft»li»»>M»M»li»iftftili»MM»»iliM>iftll "
^

7030 PRINT" [|i»i>MMMi»M>ftft»iilii»»M*i»»M»li»iili
7032 PRINT" iii»i»ftli»lii>»»»ifti»iii»MiMi>»iiMii»lii! "

7033 PRINT" ilift»MiliM»»»»i»»»»ftiiJ»»liliMi»»»ftftiiM»li
'

7034 PRINT" ikM»i>»»»li»»»»lilifti»»»»ft»»liiililiifti»»liift»ii " •

7035 PRINT" i»ftM»ii»»ilii>li»iiifti»i>li»»>ii»»liliMiiili

"

7040 PRINT"! s

7050 PRINT" I i 3F'»:uGRRM I

7060 PRINT"! '
•• 1" .

7070 PRINT"! VRGV FILE lluHBRN RKRROD!^S
7080 PRINT" 1 s .

!

7090 PRINT"! i SHSDHV ! I".

7100 PRINT" !

•
'

I

'*
.

7110 PRINT" !liMMi»iMiMi»»i»ft»i>i»li»>lili»»»»lli»»i«»il ' •

7120 PRINT" i»MMftM»»MM>liM»MMiii»ilil>»ft>lii»»»iii '

7130 PRINT" !I»»IHZ aiNVERZEENS RLlQ BL'I UT NVUlirj Lh •

7140 PRINT" il»»iftMMM»»M»»>ft>ifti»iM»»i»i»ifti>»ili .

7 1 50 PR I NT " I iMift»lift>Mft»li»»Mi»iiiMiiftiililiii»»lift»i i " .>

7160 PRIi^-iT" I li»fttli|iM»»*k»lift»»»i»ift»li»»li>liiiftli»»»lili»il
"

7170 PRINT" I >M»»ft|iMi»M»M»>i>|i»MlMMMiM»li»»lli "
•

7 1 80 PR I NT " i i»»iiM»ft»ft»>»»i»»i»»Biliiii»»iiiMMi»>i»l i "

.

7185 PRINT ' l»ftli»»i»»»»»M>iPM>»iiiftii»M»»»liMftMil "

7190 PRINT"' a',C>COPVRlGHr ciTV uiul- I WhR.f '

. ?

7200 GET!*: IFT*=""THEN/^UU
7210 IF 7*= "P "THEN 8000
7220 iFT*="H"THEN 8100
r230 GOTO 7200
3000 INPUr":2fiRliHRNVHS SORSZRMTOL ikJhf-i K i

8010 FORI=0TO62STEP3- H-832 * I
3020 PRINTItb. •'IlMTR"FEEKCH+I>".. "PEEKvH+i r tEK H^I K:::'

8030 NEXT: NEW
8100 FORI=0TO62 RU >=PE£K\832+I > NEXT
8110 OPENl . 1.1.. "SPRITE FILE"
8120 F0RX^uT062
8130 PRINT#l>RwX>
8140 NEXT
3150 CLOSE 1
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Drozdy Gyozo j e i e n t i

A Sinclair QL g6p egyszer mdg Vallatdnkban is fog szerepelni.

Ma m^g azonban olyan I(ev6s p^ld^ny van beldle az orsz4gban. hogy
vallat^sra nem merwnk gondolni. Ehe!yen megk^rtuk egy regi isme-

rdsunket, aki neh^ny hdnapja ismerkedik egy ilyen g6ppel. hogy Irja ie

mmdazt, amit tud rdla. s amit tapasztalt.

1 984 febru^rj^ban jelentette be a Sinclair c6g. hogy hamarosan piacra

hozza legujabb szem^lyi sz^mit6g6p6t a Quantum Leapet. 400 fontos

^ron. Megrendel^seket is elfogadott r^. A QL azonban. n6mi el6z-

m6nyek ut^n. igen nehezen kerult csak piacra. Allft6lag a szoftverrel

voltak probl^m^k. Kes6bb ki is derult. hogy az eredetileg fenntartott

32 K ROM-ba nem f6r bele a szoftver. 6s ez6rt ezt a k6s6bbiek sor^n

48 K-ra bSvitettek. A g6pnek volt tobb v^ltozata. amelyek nem voltak

teljes 6rt6kuek. A v^gleges v^ltozat mult 6v okt6ber6ben jelent meg
a londoni nagy komputerki^llit^son. A Sinclair c6g eredetileg havi

100 ezer darabos gy^rt^sra akarta felfuttatni a termel6st. de tavaly

okt6bert6l id^n febru^rig mindossze 50 ezer darabot adott el. Ez

val6szi'nuleg annak k6sz6nhet(5. hogy a g6p bevezet^se csapnival6an

rossz volt, rengeteget kellett v^rni r^. hitegett6k az embereket. 6s

rossz verzi6kr6l k^szult tesztek jelentek meg a kul6nb6z(5 komputer-

ujs^gokban. A kudarc alapj^n id6n febru^rban a Sinclair c6g ugy
dontott, hogy ujra inditja a QL-t teljesen uj rekl^mstrat^gieival.

Ennek eredm^nye az lett. hogy a QL-tulajdonosok automatikusan a

QLUB klub tagjai lesznek - ez6rt kor^bban 35 fontot kellett fizetni -.

mostantbl kezdve a g6p megv6tel6vel ez ingyenesen bekovetkezik.

Adatok

Roviden tekintsuk 4t a g6p muszaki param^tereit. A kozponti egys6g
a Motorola 68008-as mikroprocesszora. Err(5l a mikroprocesszorr6l

a Sinclair azt ^llftja. hogy 32 bites. Ez csak t6bb6-kev6sb6 felel meg a

val6s^gnak. A bels6 architektur^ja t6nyleg 32 bites, viszont az adat-

vonalai csak 8. a cfmvonalai pedig 20 bttesek. L6nyeg6ben ezt a pro-

cesszort 8 6s 32 bit kozott b^rmilyennek lehet nevezni. mindegyikben

van tobb-kevesebb igazs^g. A g6pben van egy m^sodik processzor

IS, ami az Intel 8049-es processzora. ami a keyboard kontrollt v6gzi.

hangot general. 6s az RS-232C bemeneteken vev<5k6nt mukddik.

128 K RAM van be6pi'tve. ami 640 K-ra b6vfthet6. A ROM 48 K-s,

amiben megtal^lhatb a szuper BASIC interpreter 6s a QDOS-nak
nevezett oper^cibs rendszer. A Szuper BASIC a BASIC-nek egy jelen-

t(5s tovcibbfejleszt6se, megszabadul a BASIC azokt6l a iellemz6it(5l.

ami miatt csak kezd(5k sz^m^ra aj^nlhatb programoz^si nyelv volt.

p6ld^ui elj^r^shfv^sokra megfelel6 param6ter^tad^ssal Iehet6s6g van.

A QDOS oper^cids rendszer egyfelhaszn6l6ju, de az egy felhaszn^l6

tobb feladatot is futtathat egyszerre, ennek t^mogat^s^ra kul6nb6z(5

ablakokat tud kezeini az oper^ci6s rendszer a k6perny6n. A g6pbe
be6pitettek k6t darab microdrive-ot, amely a Spectrumn^l megismert

microdrive tov^bbfejlesztett v^ltozata, valamit gyorsi'tottak rajta. 6s

valamivel n(5tt a t^rkapacit^sa is. Minimum 100 K kapacit^st garan-
t^lnak microdrive cartridge-onk6nt. Ez azt jelenti. hogy maximum
1 28 K f6rhet r6juk. A sebess6g is valamivel novekedett a microdrive
kazett^khoz k6pest: 15 kbyte/sec. A g6pnek egy QWERTY rendszeru
billentyuzete van. amely 85 gombot tartalmaz. amib(5l 5 ugynevezett
funkci6gomb 6s 4 kurzorgomb. A gombok teljes m6rt6kben mozog-
nak. a keyboard professzion^lisnak l^tszik, k6nyelmes rajta a g6pel6s.
Teh^t a Spectrumhoz k6pest itt egy I6nyeges el6rel6p6s t6rt6nt.

A g6pnek k6t soros interface-e (RS-232C) van. Ezenkfvul rendelkezik
microdrive hozz^kot6s6re alkalmas porttal. ahov^ m6g tov^ibbi

6 microdrive csatolhatb. 1 ROM dugaszolhatb a h^tulj^ba. ahol fel-

haszn^l6i szoftvereket helyezhetunk el 16 kbyte terjedelemben.
ezenkivul Spectrumhoz, illetve m^s QL g6pekhez lehet csatlakozni
a h^l6zati csatlakoz6n keresztul. K6t darab joystick is hozz^kapcsol-
hat<3. K6tf6le uzemm6dja van a QL-nek. egyikben normal h^ztart^si

televizi(3t haszn6lunk, m6sikban RGP jelet 6s monitort. A I6nyegesen
kul6nboz6 felbont^sokhoz term6szetesen igazodik a g6p. A monitoron
25 sor es 85 oszlop jelenik meg. mig a t6v6k6perny<5n6l kevesebb
oszlop (v^itoztathat6an 40 6s 60 kozott). Ennek kovetkezt6ben m6g
t6v6k6perny<5n is \6\ olvashatbak a feliratok, a monitoron viszont

impoz6nsan sok inform^ci6 f6r egyszerre fel a k6perny6re. A k6p fel-

bont^sa 512x256. ha csak n6gy szfnt akarunk haszn^lni. 6s 256x256
8 szfn eset6n. A felbont6sok ^tkapcsolhat6k. Minden egyes g6phez a

gy^rt6 c6g mell6kel n6gy darab felhaszn^l6i szoftvert. Ezek a QL
Quill, amely egy szovegszerkesztfi program, a QL Abacus, amely
egy k6nyvel6i t^bl^zatkezel6 program, a QL Easel, amely egy business
grafikak6szit(5 6s a QL Archive, amely egy file-kezel(5 program. Ez a

n6gy felhaszn^l6i szoftver jelentfis 6rt6ket k6pvisei. mert nagyon j6l

megirtnak tunik. 6s sz6les korben felhaszn^lhat6. P6ld^ul a szdveg-
szerkeszt6 tud al^huzott betuket. vastag betuket, als6 6s fels(5 indexet

frni. Ezzel. hogy ha megfelel6 nyomtat6t is kapcsolunk a g6phez.
p6ld6ul az FX 100-ast. teljesen publik^ci6k6sz format kaphatunk.

nines szuks6g k6s(5bb az indexeknek a bei'r^s^ra. Sajnos a Quill

magyar karakterek bei'r6s^ra alkalmatlan. s6t az angol karakter-

k6szletb(5l is csak a fontosabb jeleket ismeri. m6g azoknak a karak-

tereknek egy r6sz$t sem lehet vele bevinni, amiket egy6bk6nt a QL
ismer. Nyilv5nval6an megoldhatb ennek a sz6vegszerkeszt(5nek az

^tdolgoz^sa. hogy a magyar karaktereket is hajland6 legyen el-

fogadni. (Ha valaki ezt m^r megtette. legyen szives. t^j6koztasson

r6la.) A n6gy alkalmaz6i szoftverr6l megjelent tesztek mind elisme-

r6en nyilatkoztak. Egy kifog^s meruit fel veluk szemben, hogy a be-

t6lt6suk nagyon hosszu id(5t vesz ig6nybe. T6nyleg. korulbelul egy
percig is eltart, amfg elindulnak. A QL ujraindft^s^nak egyik eredm6nye
az lett. hogy megjelentek a 2-es verzi6sz6mmal jelolt alapszoftverek.

amelyek az eredeti 1 -est(5l annyiban kulonboznek, hogy teljes m6r-

t6kben g6pi k6dban frbdtak. fgy bet6lt6suk ideje jelent6sen lerbvidult

Fut6suk m6g gyorsabb lett. hab6r az eredetiekn6l sem tudtam a se-

bess6guket kihaszn^lni. A klubtagok sz^m^ra a 2-es verzi6sz^mu

szoftverek ingyen el6rhet(5k. Aki nem klubtag. annak 50 fontba

kerul. ^n a m6dos(tott v^ltozatokat m6g nem ismerem. ha van az

olvasbk kozott valaki. akinek ezek m^r megvannak. 6ruln6k. ha

megkeresne.
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Benyomisaim
MzziiK a muszaki adatok ut^n milyen benyom^saim voltak a QL-lel

kapcsoiatban. Bekapcsol^s ut^n a QL sokkal csupaszabbnak tunik.

mint a Spectrum. A Spectrumhoz mell^keltek egy dem6kazettM, ami

m^r nagyon sok mindennel megismerteti a felhaszn6l6t. 6s egyben
elk6pzel6st nyujt arr6l. hogy mit lehet a g^ppel produk^lni. Sajnos

ilyen a QL-hez nines, ez6rt a vele val6 megismerked6s 6s az els6

benyom^sok gyujt6se is sokkal lassubb volt. Tov^bb^ a QL komoly
felhaszn^l^sokra alkalmas igaz^n. amikhez nagyobb el6k6szuletek

szuks6gesek. mint a j^t6kokhoz. Mindezt az6rt bocs^tom el6re. mert

k6th6napi ismerets6g ut^n m6g nem mern^m azt mondani. hogy is-

merem a g6pet. csak most kezdem megismerni. Az els6 benyom^som.
hogy megfelel(5en k6rbe6pftve. azaz monitort. megfelel6 m^trix-

nyomtat6t csatlakoztatva hozz^. 6s esetleg a mem6ri^t kib(5vftve egy
olyan konfigur^ci6 alakulhat ki. ahol m^r nem lehet vit^s az. hogy
milyen komoly dologra lehet haszn^lni. A BIT-LET has^bjain nemr6g
vita folyt arr6l. hogy milyen komoly felhaszn^l^sa lehet a szem6lyi

sz^mft6g6peknek. Meggy<5z6d6sem az. hogy ez a ki6pi't6st6l fugg.

Egy QL az el(5bb v^zolt ki6pit6s mellett m^r igenis nagyon komoly
dolgokra haszn^lhat^. pi. a Ievelez6s ezzel folytathat6, tudom^nyos
publik^ci6k ezen k6szi'thet6k, anyag-, konyvt^rnyilv^ntart^sok k6szft-

het(5k rajta. nagyon eredm6nyes m6don. A szuper BASIC nyelv. a

multitasking Iehet6s6g 6s a k6t processzor olyan felhaszn^l^si lehe-

t6s6geket is megnyit. amelyeket m^s szem6lyi sz^mft6g6pekkel nem
nagyon lehet elk6pzelni. illetve csak enn6l I6nyegesen dr^g^bb g6-

pekkel voltak eddig elk6pzelhet6k.

P6ld^ul a szuper BASIC egyik kedvez(5 tulajdons^ga, hogy g6pi k6du
r6szletekkel kieg6sz(tve tov^bbfejleszthetfi. olyan g6pi k6du r6szek

csatolhat6k m6g hozz^. amelyek a tov6bbiakban a szuper BASIC
alap-utasit6sk6szlet6vel egyenrangu utasi't^sok. [gy egy nagyon ru-

galmas rendszert tudunk l6trehozni a szuper BASIC-ben.
Nagyon tetszett az, hogy amikor a szovegszerkeszt(5n dolgozik az

ember. 6s betelik a mem6ria. akkor an6lkul. hogy a felhaszn^l6 ku-

lonosebben 6szrevenn6. a mem6ria tartalma kiment(5dik a micro-

drive-ra. Ez alatt a kiment6s alatt a szoveg tov^bb frhat6. tov^bb javi't-

hat6 6s a felhaszn^lb tulajdonk6ppen csak a microdrive hangj^rbl 6s

I^mp6j^r6l veszi 6szre. hogy most a szovegszerkeszt6 a microdrive-

hoz fordult. Kozben 6ppen ugy lehet haszn^lni. mintha mi sem t6rt6nt

volna. Ezzel jelent(5s id(5t lehet megtakarftani. Ugyani'gy programok
ki- 6s bevitel6n6l a microdrive-ra, a parancs kiad6sa ut^n a rendszer

tov6bbi parancsok elfogad6s6ra 6s v6grehajt6s^ra k6pes. ami a

microdrive-ra val6 v6rakoz5si id6t m6g lerovidi'ti. A microdrive az igazi

diszkek t6rol6kapacit6s6t6l 6s sebess6g6t<5l messze elmarad, de

osszehasonlitva p6ld^ul a Commodore-ral. a Commodore discj6hez

k6pest mintegy tfzszer gyorsabb. De eddig az volt a baj, hogy azonos

t6rol6si kapacit6s kb. tizszer annyiba kerult. mert egy microdrive

cartridge 5 font volt. Most az ujraindft6s 6ta a microdrive cartridge

^ra 2 font, ami v6gleg eldontotte a Sinclair microdrive 6s a Commodore
disc kozotti versenyt.

A kovetkezfi 6rdekes t6ma a g6p sebess6ge. 7.5 MHz-cel mukodik
a CPU 6s miut^n ez 32 bites architekturciju. jeientfis sebess6gnoveke-

d6sre sz6mithat a felhaszn6l6. Lefuttattam a BIT-LET-ben kor6bban

megjelent Benchmark programokat 6s 6ltal6noss^gban azt lehet

mondani, hogy a Spectrumhoz k6pest a fut^sid<5k - csal6d6st keltve -

csak kevesebb mint fel6re csokkentek. (gy nagyj6b6l a kor6bbi jobb

g6pek idej6nek korny6k6re esnek. Kiv6ve a sz6mit5sig6nyes 8. prog-

ramot, ahol kevesebb mint tized6re esett a fut6sid6 a Spectrumhoz
k6pest. Ez nyilv6nval6an a 32 bites processzornak koszonhet6, hiszen

a sz6mft6si muveletekn6l f6leg a processzor bels(5 architektur^ja sz6-

mi't. A fut^si id6 csak ilyen kisni6rt6ku javul6sa kicsit csal6d^st jelent

els(5 I6t^sra. de meg kell jegyezni azt. hogy a szuper BASIC-r6l azt

6llftj6k. hogy egy programr6szlet fut6sideje fuggetlen a program

hossz6t6l. mfg a kor6bbi BASIC-vari6ci6kn^l a program hossz^nak

n6veked6s6vel jelent(5sen n6tt az ugyanilyen programr6szletek
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futtat^s^hoi s^ukseges--^^- Miv'el alidl3bdii a tut^sido akkor kntikus.

ha hosszuafca*p?ogramok, ez6rt a val6s^gban a sebess6gnoveked6s a

Benchmark tesztekn^l tapasztaltn^l l^nyegesen nagyobb lehet.

Tov^bbi sebess6gn6vel6 t6nyez6 a multitasking Iehet6s6g. emit ha

csak olyan egyszeru esetekben haszn^lunk ki. mikor a microdrive-ra

viszunk ki vagy hozunk be valamit. 6s ekozben szcimolunk valami

m^st, akkor is dontfi javul^st kaphatunk.

A QL grafik^ja feltun(5en gyors. A Spectrumhoz kdpest lenyugoz6

sebess6get produk^l. Ugy tunik. hogy szuper BASIC-ben programoz-

va olyan gyors. mint a Spectrum grafik^ja g^pi k6dban programozva,

pedig azt mindenki l^tta. hogy micsoda j6l mozg6 j^t^kok k6szi'thet6k

Spectrumra g6pi k6du programozassal.

A g6p felhaszn^l^s^t nagym6rt6kben befoly^solja az. hogy milyen

kieg6szi't6 berendezdsek. egys6gek kaphatbk hozz^. illetve milyen

szoftverek 6rhet6k el. Mindenekel6tt megjelentek a mem6riakiterjeszt(5

k^rty^k. az 51 2 K-val val6 kiterjeszt^s - amivel a g6p el6ri a maxim^lis

640 K RAM-j^t - az ^Italam l^tott legolcs6bb ^r szerint 365 font,

(gy tulajdonk^ppen 765 font6rt egy tobb mint f^l Mbyte RAM-mal
rendelkez6 g^phez juthatunk, ami nagyon kecsegtet(5. A g6phez kap-

hat6 floppy disc illeszt(5 egys6g is. amely k^pes a kul6nb6z6 m^retu

floppy disc drive-okat is illeszteni, 6s term^szetesen drive-ok is v^s^-

rolhat6k hozz^. Teh^t v6gs<5 soron floppy disc perif^ria is ki6pfthet(5

a microdrive-t^rol^s mellett. Ezenkfvul 1200 font6rt Winchester disc

llleszt(5 6s drive is kaphat6 6s igy 7.5 megabyte-os h^tt6rt^rol6ra te-

hetiink szert. Arulnak hozz6 Centronix interface-t, ami egy szoros.

p^rhuzamos 6talakft6. ezen keresztui nagyon sok nyomtat6 illeszthet6

a g6phez. IIIE interface is kaphat6 hozz^. Megjelent egy 3 egys6gb(5l

^116 interface, amellyel telefonvonalon keresztui m^s sz6mft6g6pekhez

tudjuk kapcsoini a QL-t, illetve egy QL-ekb6l ^116 sz^mft6g6prendszer

ki6pft6se van folyamatban Angli^ban.

Szoftver
N6z2uk ezek ut^n a szoftverkfn^latot. T6bbf6le assembler is kaphat6

a g6phez. egy teszt szerint a Metacomco c6g assemblere a legjobb.

Magas szintu nyelvek kozul a k6vetkez6k 6rhet6k el hozz^: BCPL.

LISP. PASCAL-b6l tobb verzi6 is kaphat6. FORTH, APL 6s a C
nyelv. Hirdetik. hogy hamarosan meg fog jelenni - Angli^ban val6-

szfnuleg meg is jelent - a FORTRAN. Tekintettel arra. hogy a OL
nem olyan r6gen 6rhet6 el t6nylegesen, megnyugtat6 dolog, hogy
m^r ilyen sok magasszintu nyelv kaphatb hozz6. Ez val6szfnuleg

annak a k6vetkezm6nye. hogy a 68 ezres Motorola csal^d teljesen

szoftver-kompatibilis. 6s igy m^s rendszereken kifejiesztett 68 ezres

szoftverek konnyen ^ttelepfthet6k QL-re. Azt hiszem. ez nagyon

fontos 6rv a QL mellett. mert fgy jelentCs 6s komoly szoftverk6szlet

fog a QL rendelkez6s6re 6llni.

A OL-hez adott Iefr6s nagyon gyonge kivitelu sajnos, I6nyegesen

rosszabb, mint a Spectrum6. Bizonyos inform^ci6kat egy^ltal6n nem
lehet benne megtal^lni. Rem6lem. el6bb-ut6bb ki fognak hozni egy

sokkal jobbat is.

V6gQI
Mindezeket osszefoglalva a 0L-r6l a k6vetkez6ket tudn^m mondani;

aki j^t6kra akarja haszn6lni a szem6lyi sz6mi't6g6pet. annak biztos,

hogy nem 6ri meg QL-t venni. mert ahhoz tul dr^ga 6s olcs6bb

sz^mft6g6pekhez I6nyegesen sz6lesebb v6laszt6ku j5t6kszoftver van.

Aki viszont valami komoly c6lra akarja haszn^lni. p6ld^ul szoveg-

szerkeszt6sre. tudom^nyos sz^mit6sok v6gz6s6re. nyilv^ntart6sra. an-

nak a sz6m^ra a QL ide^lis g6p akkor, hogy ha a rendszer olcs6 ^ra

fontos szempont. Term6szetesen dr^g6bban lehet kapm enn6l I6nye-

gesen jobb rendszereket is. A QL f6 er6ny6nek' azt tartom. hogy a 68

ezres mikroprocesszor csal6d egyik tagja van benne. ez^ltal a szoftver

ter6n 6ri^si Iehet6s6gek vannak a QL-ben. A QDOS 6s a szuper

BASIC \6 rendszernek tunik. Az az 6rz6sem, hogy ahhoz. hogy a QL
bev^ltsa a hozz^fuzott rem6nyeket. az szuks6ges. hogy legal^bb 1

milli6 darabot eladjanak bel<5le. mert akkor lesznek igaz^n olcs6k a

hozz^ val6 szoftver- 6s hardverterm6kek. Mi, QL-felhaszn6l6k minden-

esetre bizunk ebben.

SZIMITASTECHNIKII MEUEKIET- APRIUS

CHIP'kel6d6s

Huszonkifenc eves matematika -lachnika szakos lanir vagyok egy
b^k^scsabai iskol^ban. Az 1984. decemberi BIT-LEI vezercikke

felborzotta az idegeimet, nagyon megkeseredett a szam ize.

Husz sracom van, akik a szakkorben mar megsz^llottk^nt szerel-

getik a kis a/aparamkoreiket. Csoddlatos dolog szamukra. amikor

a sajM panefjukat maratj^k. meg remeg a kezukben a pika, mert
a forraszt^s borzasztdan izgalmas dolog. Jo latni 6ket amikor a

deszkapanel beindult. villog, futyul stb. stb. .

.

.

De ^n vagyok a bunds, mert megfertoztem dket, ^s arra it^ltetem

ezeket a gyerekeket, hogy eldbb-utobb a zsebpenzuket alkat-

r^szekre kdltsdk. Kdltenik I Akircsak jdmagam, m^r 75 dve kdlte-

nem I ^s r^ad^sul /on egy illet^kes szakember (vezetd!) 6s le

akarja huzni, huzatni a roldt. Pedig ezt a roldt eddig m6g fel sem
huztik.

Szerencs^tlensdgemre csatlaxoztam a Homelab Kit ^pitdkhoz!

Mivel nem dolgozom mikroelektronikai v^llalatnal, „arra vagyok
it^lve". hogy boltbol szerezzem be az alkatr^szeket. Csinalnim
4n a sajdt anyagi erdmbdl (feles^gem egyet^rt^sevel !) is, idot.

faradsagot nem sajnalva. csak LENNE MIBCL! J61 felszerelt

iskolaban dolgozom, az iskola kinyogott a kdlts4gvet6sbdl k^t

darab sz^m/tdg^pet (Sinclair) . Erre Jut 34 gyerek. mind kis szamitd-

g^pbarat szakkdri tag, s ezen kivul mSg 14 gyerek, aki hivatalos

sz^mftastechnika fakulticidban tanul. Ne higgy^k, hogy telhe-

tetlen vagyok ! Tudom, vannak gyengin felszerelt vid^ki iskol^k

!

De az 4n iskolamba 1200 gyerek J6r 6s 2 6v mulva m6r tdbb mint

1600 gyerek f Minimum 10 sz6zal6ka igen tehetseges tanuld, 6s

meg kell adni nekik a lehetdsdget a fejl6d6sre.
,

Magam nem tudok tdbb gyerekkel foglalkozni, mert kevSs a g6p.

fgy is tu/ekednek, hogy odaUrJenek. Van, akit a programozas
bolondltott meg, van akit a komputer szerkezete. Ok felsdbb

iskol6ikban m4r biztos szeretnenek eplteni! Mind a k6t gyerektipus

nagyon fontos a Jdvdnk szempontj^bdl. Szimomra egyszeruen

hihetetlen 6s 6rthetetlen, hogy amikor a fejiett orsz6gok mOszaki

sz/nvonala hatv6nyozot: sebess6ggel hagy el bennunket, akadnak
olyan kdz6pvezet6i iparpolitikai szakemberek, akik puszt6n m6g
tdbb korlit fel6llitas6ban I6tj6k a megold6st!
Maradok tov6bbra is hO olvasdjuk

V6gh Sdndor, 5600 B6k6scsaba. Pardczay u. 7.

Tisztelt Olvas6t6rsak I

Sinclair Spectrum sz6mit6g6pemhez van k6t programom
(OMNICALC: PAINTBOX), amit sajnos nem tudok haszn6lni.

nem sikerult eddig megszerezni rdluk a Ieir6st. Ha valaki rendel-

kezne e k6t program Ieir6s6val, k6rem, segltsen, szeretn6k egy
f6nym6solatot k6szfteni rdla.

Kiss Istvin Tibor, Solymir, Vasut utca 62/a. 2083

Commodore VC-20 6s C-64-es programokat cser6lek szalagon.

Moln&r Tibor V6szt6, Edtvds u. 4/A. 5530

folydiratokban megjelent Apple II, TBS 80, Tl 99, Dragon 32,

Atari, Spectrum, 1X81. Sharp HZ 700, Sharp PC 500, VIC 20,

C 64 programokat adn6k C 64 programok6rt. Valamint C 64-es

koll6gak ismerets6g6t keresem.

MajtSnyi Gydrgy, Kisujsz6ll6s. Szabads6g t6ri lakdtelep 8.
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MI6RT PONT VONALKOD?
Rendszereinkben a vonalk6d alkalmaz^s^nak

c^lja az egv^rtelmu 6s egyszeru azonosit^s.

Mint kozismert: abban az esetben. ha egy
sz^mft6gepbe hib^s adat kerul be. akkor a

kapott eredm^ny is hib^s. A szakirodalom ezt

tomoren a GIGO (Garbage In-Gerbage
Out: Szem6t Be-Szem6t Ki) elvben fogal-

mazza meg.
Billentyuzetr(5l bevitt sz^mok eset^n fell6p6

hib^k eloszl^s^t az 1. ^bra szeml^lteti. amely
az NSZK-beli METO Gmbh. vizsg^latainak

eredm6nyei alapj^n kdszult. Ebb6l j6l l^t-

hat(3, hogy a beiitott sz^mok helyi6rt6k sz^-

m^nak n6veked6s6vel igen megnovekszik a

hib^k sz^ma. A vonalk6d alkalmaz^s^val vi-

szont a hib^s adatbead^sok sz^ma egy adott

rendszerben nagym6rt6kben csokkenthetfi

a billentyuzeten keresztuli adatbevitelhez

k6pest. Sok rendszerben a vonalk6d v^lasz-

t^s^t - egy^b g^pi azonosft^ssal szemben -

egyszerus^ge, megbizhat6s^ga. tomors^ge 6s

fgy a gazdas^gos g6pi (eolvas^s Iehetr5s6ge

indokolja. A k6d az inform^ci6t (adatot) egy
dimenzibban, ir^nyfuggetlenul tartalmazza.

0nszinkroniz^l6 jellege pedig gyors. 6s nem
tul nagy precizit^st k6vetel(5 leolvas^st tesz

Iehet(5v6.

Ennek az uj technik^nak a bevezet6sekor te-

h^t a kezelfik nem 6r7ik terhesnek e rendszer
kezel6s6t. fgy a sz^mit6g6p sz^mukra is 6r-

z6kelhet6 el(5nnyel j^r. Sz6mos teruleten a

vonalk6dalkalmaz^sa azegyetlen gazdas^gos
ut a sz^mit^stechnika el6nyeinek kihaszn^-
l^s^hoz.

FELHASZNAlASI LEHETOStGEK
A vonalk6d-alkalmaz^s n6h^ny tipikus te-

rujete

cikksz^m szerinti ^runyilv^ntartb rendszer

gy^rt^sellen6rz6si 6s -ir5nyit6si rendszer
lelt^ri rendszer (6lland6 lelt^r)

rendez6s 6s vez6rl6s (konvejor, sz6ll(t6-

l^nc)

hozz^rendel6si feladatok (kbrh^z)

jogosults^gellen6rz6s

ki-. ill. beviteli nyilv^ntart^s (konyvt^r. sz^l-

I/I6s)

billentyuzetkiv^lt^s speci^lis okokb6l. (PI.

er6sen r6zk6d6. a billentyuzet sz6m^ra el-

viselhetetlen kornyezet; a billentyuzet sz^-

m^ra nem elegend(5 a hely stb.)

A felsorolt Iehet(5s6gek csak n6h6nyak a

sok Iehets6ges koziil. Term6szetesen a vonal-

k6dok minden olyan teruleten is alkalmaz-

hatdk. ahol viszonylag korl^tozott mennyis6gu
inform6ci6t kell megbizhat6an, gyorsan, ol-

cs6n. mobil m6don bevinni. Az alkalmazha-

t6s6g szempontj6b6l fontos kerd6s a jel6l6si

rendszer (vonalk6d 6s a vonalk6dban meg-
testesul6 inform6ci6) teljess6ge. Egy kis.

z^rt rendszerben - ahol a rendszer megval6-
si't^s^hoz tartoz6 minden tev6kenys6g lok^lis

6rdeket szolg^l - nem icientkezik neh6zs6g.

A nagy, nyitott rendszerekben - mint p6l-

Az 1000 1 0 X
beutott 9

j e gy re 8

e s 0 h 1 b a k 7

sza ma 6

5 X
4
3

2 X
1 X
0

0 12 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 6bra A beutott szam helyi ertek szam a

d6ul a kereskedelem, a szolg^ltat^s stb. - az

orsz^gos 6s a nemzetkozi szabv^nyok az

ir6nymutat6k. Ilyen szabv^ny p6ld^ul az

EAN (European Article Numbering) vo-

nalk6d szabv6ny, amely Magyarorsz6gon
1985-ben jelenik meg. Magyarorsz^g m^r
kor6bban csatlakozott az EAN szervezethez.

Az EAN vonalkbddal Iehets6ges az un. Egy-

s6ges Term6kazonosit6 K6d (ETK) megjele-

nft6se is. Erre vonatkoz6an az Ipari Kozlony-

ben a kovetkez6 k6zlem6ny jelent meg:
..9045/1984. (IpK. 19.) IpM 1. A korm^ny
Gazdas^gi Bizotts^g^tdl kapon megbi'zis

alapi^n a gazdas^gir^nyit^s^rt felelds t^rc^k

ir^nyft^sSval 1 986 v4g6ig a termel^s forgai-

maz^s meghat^rozott kdrdben ki kell dolgozni

6s be kell vezetni az orsz^gosan egys^ges
term^kazonosftd kddrendszert. (A tov^b-

biakban: ETK) Az egyseges term^kszamok
k^pz^si 6s haszn^lati mechanizmus^rdl. az

1984-1 986-ban bevon^sra kerul6 termekkd-

rdkrdl az Orsz^gos Anyag- es Arhivatal

8001/1984. (At 25.) AH sz6mu (6j6koz-

tatdja ad eligaz/t^st.

"

Mindezekb6l j6l I^that6. hogy a vonalk6d
egy olyan adathordoz6, amely az ipar 6s a

szolg6ltat6sok (kereskedelem) osszes teru-

Iet6n el6bb-ut6bb helyet kovetel mag^nak.

V0NALK6D TiPUSOK

A vil6gban sokf6le k6d ismeretes. Ezek koziil

a legelterjedtebbek a k6vetkez6k;
A koznapi 6letben leggyakrabban az EAN
(I. a 2. cibr^t) 6s az azzal konform UPC
k6ddal tal^lkozunk.

Z6rl rendszerekben elterjedt tfpusok az

,.5-b6l 2" vonalkod kul6nboz6 format (I.

a 3. ^br6t). Ennek az INTERLEAVED v^lto-

zata a nemzetkozi sz6llft^sban is egyre na-

gyobb szerepet kap.

Fot6technikai 6s orvosi alkalmaz^sokban a

CODABAR vonalk6d a legelterjedtebb.

A ..39-es k6d" (I. a 4. ^br6t) a betuk k6-

dol^s6t is megoldja.

3. ^bra

b)

d)

4. ^bra

Term6szetesen a k6dokat nemcsak a k6dol^s

m6dja szerint kulonboztethetjuk meg, ha-

nem a k6vetkez6k szerint is:

A k6d t6mors6ge
A k6d m6rete

A k6dolhat6 jegyek sz^ma
A nyomtathat6s6g
Az olvdshat6s^g

A hordoz6 anyag
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iyi08x
FetfllAgosft^st ad:

Sci-L
Vev6szolgdlat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

Telefonsz^m: 260-000
Telexsz^m : 22-4590

A VONALKODNYOMTATAS ESZKOZEI

A vonalkbdnyomtat^st az SZKI a rendszerei-

ben - ig6nyt<5l fuggfien - k6tf6le m6don
oldotta meg:
Hagyom^nyos sz^mft6g6p-nyomtat6val

Speci^lis vonalk6d-nyomtat6val

A nyomtat6 programok az SZKI fejleszt^su

MP-80 m^trixnyomtat6hoz. ill. a jap^n gy^rt-

m^nyu C ITOH 8510 nyomtatdhoz kdszul-

tek es az MOBX. a PROPER 8 (8 bites), vala-

mint a PROPER 16(16 bites) professzion^lis

szem6lyi sz^mft6g6pen futnak. A programok

az EAN k6dol^s 6s az ..b-b6\ 2" k6dol^s elv6-

nek megfelel(5 k6dok nyomtat^s^ra alkal-

masak.

Ezek a programok egyr6szt mint interakti'van

fut6 6n^ll6 programok, m^sr^szt mint aikal-

maz6i programhoz szerkeszthet6 modulok
mukodnek.

Nagy mennyis^gu vonalk6dot hordoz6 eti-

kett elfi^llit^s^ra speci^lis vonalk6d-el(5^l-

Ii't6 berendez6sek csatolhatdk az SZKI pro-

fesszion^lis szem6lyi sz6mft6g6peihez.

VONALKODOLVASAS ESZKOZEI

Tobb 6ves tapasztalat alapj^n fejiesztett esz-

kozeink a vonalk6dolvas6 ceruz^ra alapo-

zottak: leolvas^s egy ceruzaszeru k6zi le-

olvas6val t6rt6nik.

A vonalk6dolvas6 az olcs6 SZKI term^khez.

a TELETERM termin^lhoz csatolhat6. ahol

az olvas6 funkcion^lisan a billentyuzettel

VAGY kapcsolatban van.

A vonalk6d haszn^lat^nak terjed^se fokoza-

tos. sokszor az ig6ny vagy a Iehet(5s6g csak

a rendszer uzemszeru haszn^lata sor^n szule-

tik meg. Ennek felismer6se vezette az SZKI-t

az M08X 6s a PROPER 8 professzion^lis

szem6lyi sz^mft6g6pekhez kozvetlenul csat-

lakoztathat6 vonalk6d-berendez6s kifejlesz-

t6s6hez. Az install^l^s ncm ig^nyel sem
hardver. sem szoftver rendszertechnikai

^talakft^st. Ha valami vonalk6ddal k6dolhat6

egy adott. m^r meglev6 rendszerben. akkor

ezzel a billentyuzettel VAGY kapcsolatban

Iev6 berendez^ssel a k6dolt inform^ci6 be-

olvashat6 a sz^mi't6g6pbe (I. az 5. ^br^t).

A berendez^s csatlakoztathat6 a sz6mft6g6p-

hez p^rhuzamos interface-en keresztui is. fgy

Iehet(5s6g van m^s rendszertechnikai meg-
old^sokra is.

A berendez^seink az EAN. az .,5-b(5l 2" 6s

a CODABAR k6dok 6rtelmez6s6re k6szultek

tel. de term6szetesen m^s k6dok haszn^lata

is Iehets6ges.

HARDVER,
ILL. SZOFTVER KORNYEZET

A programok az M08X. a PROPER 8. a

PROPER 16 szem6lyi sz^mft6g6peken
PROPOS 8. ill. PROPOS 16 oper5ci6s rend-

szer alatt futnak.

Felvil^goslt^st ad: Sz^mft^stechnikai Koordi-

n6ci6s Int6zet Hardver Laborat6rium. Tel.:

260-000.

VONALKODOLVASO
BERENDEZES

5. dbra
VONALKODOLVASO CERUZA
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Rendelkezem ZX81-re g^pt kddu programozashoz monitor-
programmal. Ez sok ZX-esn^l fut. Ezzel kapcsolatban felme-
ruit bennem. hogy erdemes lenne EPROM-ba ^getni (term^-
szetesen a belso ugrasok iitirasayal), a 16 K-s bovitohoz
hasonldan felcsatlakoztatni a g^pre.

Vilem^nyem szerint bardverszempontbol nem komoly fel-

adat. Gondolom, ennek tobben v^sdrloi lenn^nek. Hasonldan
el tudnam ugyanezt k^pzelni a nagy felbontasu grafikaval.

Ezen felul sok olyan programom van. amelyet dokumentumok
hi/an csak rdszben tudok haszn^lni. Szlvesen venn4m, ha a
lap hasdb/ain ezekrdi is olvashatn^nk.

Bakes Sender, Mak6, Kelvin ut 36. 6900

Sok mds olvas6nkt6l is kapunk hasonl6 javaslatokat. Haszn^-
lati utasit^sok ugyeben azt tudjuk vdllaini, hogy a leveleket,

amelyekben ilyet keresnek vagy ajSnlanak - n^vvel. cimmel -

kdzz^tesszuk. A csatlakoztathato bdvit^ssel kapcsolatban
v^rjuk v^llalkozo kedvu olvasoink leveleit!

HIBAIGAZITAS
Febru^ri sz^munkban sajn^latos m6don a Futk^roz^s cimu
program leirds^ba sulyos hibak kerultek. Olyan sorsz^mokra
hivatkoztunk a leirasban, amelyek nem is ieteztek. Eln^z^st

keriink a szerzotol, Gajdos Ldszl6t6l es az olvas6kt6l is.

A helyes szoveg a kovetkezo:

A j^t^kban elore defini^lt karakterek vannak. melyek elodllit^-

s6t a 120-150 sorok v^gzik.

Az alapk^p kirajzoldsa ^s a v^ltoz6k ert^keinek be^llit^sa

a 110 es 190-250 sorokban tortenik.

A 270 ^s 490 sorok kozott van elhelyezve a program fo resze,

A 280-as spr v<§gzi az ir^nyv^itoztatast...

Tisztelt Olvas6ink

!

Tapas2talatb6l tudjuk, hogy mindenki, aki programoz^ssal foglalko-

£ik, eI6bb-ut6bb rijon olyan fog^sokra, amelyek egy-egy apr6 r6sz-

feladatot oldanak meg, amelyekhez kiilonbozS ,,csalafintas5gok"

ismerete szuks6ges. Ugyanakkor nagyon sokan szivesen l^tn^nak

ilyen megold^sokat, mert amit egyszer valaki kital^lt. azt k^r m6g
egyszer kidolgozni.

Ez6rt szeretn^nk utj^ra inditani egy sorozatot (rovatot?), amelynek

cime lehetne, mondjuk SZOFTVEROTLETEK.

Ebben szinte kiz5r6lag Otvas6inkra szdmitan^nk, nem titkoltan els6-

sorban a koz^piskol^sokra. (Tapasztalatunk szerint ott halmoz6dott

fel a legtobb ilyen fogas, ezek cser^je, nyilv^noss^ga nines igaz^n

j6l megoidva.) Itt term6szetesen nem ,,bolondbiztos", teljes progra-

mokat v^runk, hanem kifejezetten a Idnyegre szoritkoz6 program-

sorokat, amelyeket egy nagyobb programba be iehet dpiteni.

K^rjiik teh^t, hogy akinek van ilyen a tarsoly^ban, kiildje el cimiinkre!

Ezekel mi osszegyujtjuk, 6s csoportositva, rendezve kozoljuk. Csak
kipf6b^lt 6s j6l mukodS programocsk^kal kiildjenek, megfelelS meg-
jegyz6sekkel egyiitt! Ne felejts^k el feltiintetni, hogy milyen tipusu

g^phez, milyen nyelven ir6dottl Szivesen litunk minden, hozzdf6rhet6

programnyelven k^sziilt anyagot.

A tov^bbiakban itt szeretn^nk az egyes g6ptipusokn6l el5forduld,

g^pkonyvekben 6s egy6b irodalomban fellelhet5 pontatlansigokat.

hi^nyoss^gokat is k6zz6tenni.

£s amivel nem klv6nunk foglalkozni: g6pkonyvben vagy sz6les korben

teried6 irodalomban kdzoltek ism6telget6se, 6s programok v6-

delme.

V6riuk teh6t Olvas6ink SZOFTVEROTLETEITI

szakkOrOkneki

INTERRUPT
Mint a bevezet6ben m^r emiitettuk. a Z80 CPU-nak k6t olyan ki-

vezet6se is van, amely muk6d6s6nek megszakft^s^ra szolg^l. Ezek

egyik6nek muk6d6se programb6l Ietilthat6. A letilthatb megszakit^st

maszkolhatb interruptnak, a m^sikat nem maszkolhatb interruptnak

nevezzuk.

Ha a CPU nem maszkolhat6 megszakft6sk6r6st 6rz6kel. akkor a foly6

g6pi k6du utasft6s befejez6se ut^n a PC tartaImM elteszi a stackbe,

a PC-be 0066-ot tolt. Ez azt jelenti. hogy egy Call 0066 utasit6st

hajt v6gre a megfelel6 elektromos impulzus hat6s^ra. Ponlosabban
ilyenkor m6g az interrupt flip-flop tartalm^t is be^llftja. A 0066 ci'men

kezd(5d6en kell lefrni azt a programr6szletet (szubrutint), amit a

nem-maszkolhat6 megszakft^sk6r6s 6rz6kel6sekor a CPU v6grehaj-

tani koteles. Ezt a szubrutint a RET utasft^s egy m6dosftott v6ltozata.

a RETN z6rja le. Ez az el5bb emiftett flip-flopok helyes kezel6s6t biz-

tosftja. V6grehajt^sakor a program fut^sa ott folytat6dik, ahol az

interrupt k6r6s 6szlel6sekor tartott.

Ha a CPU maszkolhat6 megszakft^sk6r6st kap. ezt csak akkor veszi

figyelembe. ha az enged6lyezve van. A g6p bekapcsol^sakor a RESET
hat6s^ra a maszkolhat6 megszakit6s k6r6s mindig tiltott. annak
figyelembev6tel6t mindig programb6l kell enged6lyezni El (enable

interrupt) utasft6ssal. Ezt az enged6lyt k6s(5bb b^rmikor visszavon-

hatjuk Dl (disable interrupt) utasft^ssal. Ha szuks6ges. ak^rh^nyszor

ki-bekapcsolhatjuk a megszaki't5sk6r6s enged6lyez6s6t. Azt, hogy
enged6lyezett interrupt-jel 6rkez6sekor mi t6rt6njen. programb6l be-

foly6solhatjuk. A CPU ugyanis h^rom kulonb6z(5 interrupt kezel6sre

k6pes. Ezeket az IMO. IM1, IM2 utasft^sokkai v^laszthatjuk ki.

IMO (interrupt mode 0)

Enn6l az uzemm6dn6l, a megszaklt^st k6r6 egys6g az adatbuszon
tetsz6leges Z80 utasft6st adhat a processzornak.

IM1 (interrupt mode 1

)

Enn6l az uzemm6dn6l a megszakft6s-k6r6s egy 0038 H dmre vonat-

koz6 szubrutin hfv6ssal egyen6rt6ku. a flip-flopok kezel6s6t6l el-

tekintve. A szubrutin v6g6t RETI jelzi.

IM2 (interrupt mode 2)

Ez az uzemm6d teszi Iehet<5v6 a legv6ltozatosabb v6lasztev6kenys6-

geket. EI6k6szft6sk6nt az I regiszterbe kell toltenunk a kiv^lasztott

szubrutin cimt6bl6zat kezd6 cim6nek fels6 nyolc bitj6t. A megszakft6s-

k6r6s elfogad^sakor a perif6ria szolg^itatja a szubrutin ci'mt6bl^zat

cim6nek als6 nyolc bitj6t (ez csak p^ros sz6m Iehet). Az igy kialakul6

cimen kell megadni a szubrutin kezd6 cfm6t.

Utasft6s
Ti'zes

K6dja
Hexa

El 251 FB 4

Dl 243 F3H
IMO 237 70 ED 46H
IM1 237 86 ED 56H
IM2 237 94 ED 5EH
RETI 237 77 ED 4DH
RETN 237 69 ED 45H

Ezek az utasit^sok a flageket nem ^IHtj6k.

M^r kor^bban emiitettuk. hogy a HALT utasi't6s hat^s6ra a CPU
addig v^r. amig interrupt jelet nem kap.

Korunk iparanak

legolcsobb ^nyersanyaga"

a chip!

SZAMITASTECNNIKII MIUENin- APKUIS



Kovetkezo szdmunk mfnden h6ten az Otiet&n szdmitSstechnika

PRIMO-NYERd 3. FELADAT MEGOLDASA

AllMs: tologat^ssal nem 6rhetunk el olyan helyzetet, mely az eredetit6l csak abban kulonbozik. hogy k6t kis kocka meg van

cser6l6dve.

Indokl^s:
Sz^mozzuk sorba a nagy kock^ban a kis kock^k helyeit az ^br^n IMhat6 m6don:

fclso szint

1 2 3 A

8 7 6 5

9 10 11 12

16 15 14 13

2 , szint

32

25

24

17

31

26

23

18

30

27

22

19

29

28

21

20

3. szint

33

40

41

48

34

39

42

47

35

38

43

46

36

37

44

45

also szint

64

57

56

49

63

58

55

50

62

59

54

51

61

60

53

52

Ne felejtsuk el. hogy a kis kockAk is meg vannak
sorszAmozva 1 -t6l 63-ig. Ezut^n ..kiteritjuk" a j4t6kot

egy egyenes ment6n, egy j^t^khelyzetet ligy jellemziink.

hogy sorba leirjuk, hogy az 1 -es sz^mu helyen h^nyas
szimu kis kocka van, utSna, hogy a 2-es sz^mun
mi van stb.. v6gul, hogy a 64-es helyen melyik kis

kocka van. Ahol nines kocka, arra az egy helyre

nem frunk semmit. ott ures helyet hagyunk. Ezut^n

a j^t6k egy I6p6se ugy zajlik le. hogy egy sz^mot
..megfogunk". 6s hely6r6l az ures helyre ..tesszuk",

persze ezt csak akkor tehetjuk meg. ha az ,.^trakand6"

sz^m helye 6s az ures hely szomsz6dosak.
(Ezt az abrdn gyorsan elienfirizhetjuk.)

A kis kock^k egy-egy helyzet6he2 hozzArendelunk

egy-egy szSmot, meiyet a k6vetke2(5k6ppen kell

kisz6mltani: osszeszAmoljuk. hogy h^ny olyan kis

kockap^r van, melyekn6l a kisebb sorszAmu kocka nagyobb sorsz^mu helyen van. Ezt a szSmot nevezzuk. mondjuk a helyzet jellemz6j6nek.

AllMs: b^rmilyen helyzetben bdrmelyik (a lyukkal szomsz6dos helyen I6v6) kis kock^t toljuk az ures helyre. a helyzet jellemz6je piros

szSmmal vSltozik.

Indoklis: az Sbr^n l^thatjuk. hogy pAros sorszAmu helyek minden szomsz6dia pSratlan sorszdmu, s viszont. (gy egy kis kocka AttolSsa

ill. a sorozatunkban egy szdm ^thelyez6se az Ores helyre ugy t6rt6nik, hogy kozben pAros sok helyet ugrunk 6t. A jellemzOben vAltozAst

nyilv^n csak a mozgatott 6s az dtugrott sz^mok viszonySnak megv5ltoztat^s6b6l nyerhetunk. Ha pi. el(3re (kisebb sorszSmu helyre)

ugrunk. akkor a jellemz(5 egyr6szt annyival csokken. ahSny (az ugrdn^l) nagyobb sorsz^mu kock^t ugortunk ix. mdsr6szt annyival n6.

ahdny kisebbet. De ha a kisebbek 6s a nagyobbak sz^ma osszesen pSros szSm, ugy kul6nbs6guk is pSros, tehSt a jellemz(5 val6ban p^ros

szSmmal v^ltozik. Hasonl6 a helyzet, ha hStrafel6 ugrunk.

AllMs: ha mindent a hely6n hagyunk, csak k6t kis kockAt cser6lijnk ki, akkor a helyzet jellemzdje pdratlan szAmmal vSltozik.

Indokli*: ha a k6t kocka szomsz6dos sorsz6mu helyen van, az 6llft6s nyilv^nvald. Ha messzebb van. jobban meg kell gondoini a dolgot.

A I6nyege az a dolognak, hogy a mindkett6n6l kisebb szSmokat az egyik az egyik. a m^sik a m^sik irAnyba ugorja St. Igy 6sszess6g6ben

itt vSltozSs nem t6rt6nik. Hasonl6 a helyzet a mindkett6n6l nagyobb szSmokkal is. Ha pedig Stugornak olyan szSmokat. melyek

az egyikn6l kisebbek. a mSsiknSI nagyobbak. akkor az ezekkel val6 viszonyban a kisebbik dital megtett u^rdsokat is, 6s a nagyobbik dital

megtett (ellent6tes irSnyu) ugr6skor is ugyanannyi v6lt026s t6rt6nik. (gy ez pSros vdltozist jelent. V6gul itt is a k6t ugr6 kocka

megcser6l(5d6se m6g jelent 1 vSltozdst. tehSt a jellemz6 v6gLil t6nyleg pSratlan szSmmal vSltozik.

A k6t dll(tSsb6l mSr kovetkezik eredeti SllltSsunk, hisz ha egy szSmot mindig pSros szSmmal vSltoztatgatunk. a v6g6n nem vSltozhat

pdratlan sz6mmal. H6t ez \6 bonyolult left! Biztos akadnak olvas6ink, akik szivesebben IMnSk ezt matematikusabban. precfzebben meg-

fogalmazva (ugy kb. negyede ilyen hosszu lenne). de azt hisszuk m6gis t6bbs6gben vannak. akiknek m6g ez is inkibb tul matematikus.

SajnSljuk. de bizonyos foku prec(zs6get k6nytelenek voltunk vinni a bizonyltSsba.

M

x

\

Multkori p^lydzatunk siker^n felbuzdulva most ism^t szakkori pdlydzatot inditunk, igaz ez a tan^v v^ge
miatt csak 2 h6napos lesz. Ugy gondoltuk, hogy most 2 konnyebb feladatot tOziink ki (a dij is kisebb), hogy
minden iskola kezddbb szakkorei is benevezhessenek. Szeptemberben azt^n majd ujra indul egy nagyobb
pdty^zat.

Most a dlj: 1 finomgrafikai egys^g a HT-hez. A MICOLOR nevQ k^szul^ket tavaty oktoberi sz^munkban
mutattuk be! A programokat most is kazett^n K^rjiik bekiildeni (legaldbb 3-szor felv^ve, ahol lehets^ges,

ott kulonbozo g^peken is) rovid leirdssal egyiitt a BIT-LET clm^re

AZ 1. FELADAT
^

K6szftsunk kaleidoszk6pot i Teh6t egy grafikai programot k^runk, a k6vetkez6 megkot^sekkel

:

1. A program HT g^pre k^szuljor. BASIC nyelven, most g^pi k6du rutinok haszn^lata nem enged^lyezettl

2. A k^pernyd egyik nyolcaddban (I. az dbrdt!) minden dllapotban legyen

egy v^ietlenszerQ minta, a tobbi nyolcadot ennek tukork^peivel tdltse ki a g^p.

J. Az ^liapotok ne ugy v^lts^k egymdst, hogy el5sz6r a ,,vez^rnyolcad" v^ltozik,

ut^na tobbi, hanem sz^p, szimmetrikus m6don tort^njen a vdltozds.

J6 8z6rakozdstl
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